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بكارمراجعة على ماسبق دراسته

ُمقَّدَمةٌ
يُْسِعدُنَا َويَُشّرفُنا

فُوِف األُولَى االْبتِدَائِيَّة َوالسَّادَة أَْوِليَاء األُُموِر َوأَْبنَائِنَا َمَلِء ُمعَلِِّمي الصُّ َم إِلَى السَّادَة الزُّ - أَْن تُقَدِّ

ابِع االْبتَِدائِي .      تََلِميذ الصَّف الرَّ

َهذَا اإِلْصدَاَر اْلَجِديدَ فِي ) اللُّغَِة اْلعََربِيَِّة ( وذَلَِك َ إِيَمانًا ِمنَّا بُِمَواَكبَِة الطَّْفَرةِ التَّْعِليِميَِّة اْلَهائِلَِة الَّتِي 

تَْشَهدَُها وَزاَرةُ التَّْربِيَِة َوالتَّْعِليِم .    

ُل ِمْن نَْوِعِه َوَراَعْينَا فِيِه : - َويَُكوُن َهذَا اإِلْصَداُر ُهو األَوَّ

َعِة ِطْبقًا ِلدَِليِل اْلُمعَلِِّم .	  االْهتَِمام بِاللُّغَِة اْلعََربِيَِّة َوفُنُونَِها اْلُمتَنَّوِ

االْستِعَانَة بِبَْنِك اْلَمْعِرفَِة اْلِمْصِري .	 

ُمَلئَِمة اْلُمْحتََوى ِلْلَمْرَحلَِة اْلعُْمِريَِّة ِللتِْلِميِذ .	 

ُمَراَعاة اْلفُُروِق اْلفَْرِديَِّة بَْيَن التََّلِميِذ .	 

ي َمَهاَراتِِهم .	  اإِلْكثَار ِمَن األَْنِشَطِة َوالتَّْدِريبَاِت الَّتِي تَْجِذُب التََّلِميذَ َوتُنَّمِ

تَْضِمين اْلِكتَاب قَِصص االْستَِمـــاعِ ِمْن دَِليِل اْلُمعَلِِّم .	 

َعة ِوْفقًا ِلُرؤيَة التَّْعِليِم اْلَجِديدَة 2.0 .	  تَْضِمين اْلِكتَاب تَْقيِيَمات ُمتَنَّوِ

وهللاُ َوِلي التَّْوفِيِق

اْلُمؤلِّفًُون  



النحو
الجزء األول

مراجعة عامة
على 

القواعد النحوية اليت
مت دراستها الفصل الدراسي األول
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نَُلِحُظ أَنَّ الَكِلَماَت الَّتِي تَْحتَها َخّط فِي َمجُموَعة )1( تَدُلُّ َعلَى " إْنَسان "	 

نَُلِحُظ أَنَّ الَكِلَماَت الَّتِي تَْحتَها َخّط فِي َمجُموَعة )2( تَدُلُّ َعلَى " َحيَوان "	 

نَُلِحُظ أَنَّ الَكِلَماَت الَّتِي تَْحتَها َخّط فِي َمجُموَعة )3( تَدُلُّ َعلَى " نَبَات "	 

نَُلِحُظ أَنَّ الَكِلَماَت الَّتِي تَْحتَها َخّط فِي َمجُموَعة )4( تَدُلُّ َعلَى " َجَماد "	 

وبالتَّاِلي فَِهَي تَدُلُّ َعلَى أَْشيَاٍء لََها داََلاَلت َواِضَحة وبِذَلَك تَُكوُن الَكِلَماُت أْسَماًء.	 

 فاالْسم ُهو َما دَلَّ َعلَى إْنَساٍن أَو َحيَواٍن أَو َجَماٍد أو نَبَاٍت .	 

ْقعَد   يَْجِلُس الطَّاِلُب َعلَى الِمِ

يَّاُد الَمرِكَب   يَرَكُب الصَّ

  نَْصنَُع الَوَرَق ِمَن النََّبَاِت

  أَميٌر تِْلِميذٌ ُمتَفَّوٌق

  ذََهبَت ِريُم إِلَى الَمْدَرَسِة

  لَِعَب أَنَس بِالُكَرِة

  الَوْرَدةُ َحْمَراٌء
ُح الذَُّرةَ   يَْزَرُع اْلفَلَّ

ُح القُْطَن ِمَن األَْشَجار   يَْجنِي الفَلَّ

  األََسُد لَهُ َزئِيٌر قَِويٌّ

  َهذَا قِِرٌد يَتََسلَُّق اأْلَْشَجاَر

  َهِذه قِِطَّةٌ تَْجِري بِالُكَرِة

مجموعة )3(مجموعة )1(

مجموعة )4(مجموعة )2(

ْحو لنَّ ا

اْقَرأ َما يَِلي والِحظ

أنواع االسم
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الِحظ َما يَِلي :
نَُلِحظ أَنَّ الَكِلَمات التِي تَْحتَها َخط فِي َمجُموَعة )1( تَدُل على " َحدَث فِي َزَمن وانتهى وهو فعل ماض "	 
نَُلِحظ أَنَّ الَكِلَمات التِي تَْحتَها َخط فِي َمجُموَعة )2( تَدُل على » َحدَث ما زال يحدث وهو الفعل المضارع " 	 
نَُلِحظ أَنَّ الَكِلَمات التِي تَْحتَها َخط فِي َمجُموَعة )3( تَدُل على » طلب لفعل معين أن يحدث وهو فعل األمر " 	 

ى ُجملَة فِْعِليَّة .	  ى ُجْملَة اْسِميَّة والُجَمل الّتِي تَْبدَأ بِِفْعل تَُسمَّ الُجْملَة التي تَْبدَأ باْسم تَُسمَّ
بدأَت بـ ) أَْحَمد ( إِذَن ِهي ُجملَة اسمية . أَْحَمد يَْرَكب السَّيَّاَرة .    ِمثَال :  
بَدأَت بـ ) يركل ( إِذَن ِهي ُجملَة فعلية . يَركل ِزيَاد اْلُكَرة.       

اْلُحـروف

ِمن - إلى - عن - على - فِي - الباء - الكاف 

- اللم 

مثال :  نلعب بالكرة / الجندي كاألسد

          نَْذَهب للمدرسة / نغوص في البحر

ال - لن - لم - ما

اليهمل الولد الواجب  مثال : 

- ما أكلت التفاحة اليوم - 

لم نراجع العلوم -

لن نلعب في الشارع

و - ثم - أو - الفاء - بل - لكن - ال

مثال :

     ِزيَاد و ُمَهند متَفَّوقاِن

     جاء أَنَس فريم إلى اْلَمْدرسة

     أَْشتري اْلكعك أو العََصائر

حروف العطفحروف النفيحروف الجر

اْشَرب الَماَء

َحافِظي َعلَى النَِظاِم

  َسأََل أَْحَمُد الُمعَلَّم

  أََكلَت الّطْفلَةُ التُّفَّاَح

  يَْلعَُب أَْحَمُد بِالُكَرِة - نَْلعَُب بِالُكَرِة

  تَْشَرُب البِْنُت الَماَء - أَْشَرُب الَماَء

1

2
3

الِحظ َما يَِلي ثُمَّ اْكتَِشف

أنواع الفعل

أنواع الحروف
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6  العلم : هو اسم يدل على بلد معين أو إنسان مثل ) مصر - محمد - مريم ( .

7  من األسماء أيًضا : الضمائر وأسماء اإلشارة .

االسم المذكر : هو اسم يدل على المذكر يقبل اسم إشارة ) هذا - هذان - هؤالء (	 
مثال :   هذا بحر - هذان طفلن - هؤالء متميزون .     

االسم المؤنث : هو اسم يدل على المؤنث يقبل اسم إشارة ) هذه - هاتان - هؤالء (	 
مثال : هذه وردة - هاتان طالبتان - هؤالء مصريات     

1 اْلجر :

 أي يأتي قبل االسم حرف للجر
  مثال : 

 نذهب إلى نادي القضاة
 نتعلم في فصل المدرسة

1 مفرد :

هو ما دل على شىء واحد  
مثال : 

 - ولد / بنت
- مصري / مصرية

4 األلف واللم :

 أي يقبل االسم دخول )ال( عليه
  مثال : 

 الورد جميل

5 التاء المربوطة :

أي ينتهي االسم بتاء مربوطة   
مثال : 

هذه مدرسة األطفال

2 التَّنِوين :
 أي يمكن تنوين االسم بالفتح أو 

 الجر أو الضم
  مثال : 

 كل صباحٍ نذهب للمدرسة
 هذا معلٌم  متميٌز 

2 مثنى

هو ما دل على اثنين أو اثنتين

مثال : 
- ولدان / بنتان

- مصريان / مصريتان

3 النَّداء :
 أي يأتي قبل االسم حروف 

 النداء مثل ) يا (
  مثال : 

 يا صديقي أنت أخي
 يا مهند اجتهد

3 جمع
هو ما دل على أكثر من اثنين 

أو أكثر من اثنتين .
مثال : 

- أوالد / بنات
- مصريون / مصريات

علمات االسم

أنواع االسم من حيث العدد والنوع
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* تنطلق السيارتان نحو الطريق. * هذان رجلن يعملن في المصنع .   

* نسير على ِرْجلين . * اشتري أخي قميصين .    

* هما تلميذان وأنتما معلمتان . * هاتان زهرتان متفتحتان.    

االْسم الُمثَنَّى

اْسم يَدُّل َعلَى اثْنَْين 
أَو اثْنَتَين .

ِمثَال : َولََدان

اْسم ُمْفرد أََضْفنَا 
َعلَْيِه أَِلف َونُون أَو 

يَاء َونُون .
ِمثَال

َولَد - َولََدان 
ِكتَاب - ِكتَابَين

نُون الُمثَنَّى َدائًِما 
َمْكُسوَرة .

ِمثَال :
َكتَابَان - َولَدين

الِفْعل ال يُعَبّر َعن 
الُمثَنَّى ألنَّهُ يَْنتَِهي 
بأَِلف االثْنَْين َوِهَي 

َضِمير.
ِمثَال :

يَْلعَبَان . ليست 
مثنى بل فعًل .

نَْستَْخِدم َمَع الُمثَنَّى 
) َهذان - َهاتَان ( 

ِمن أَْسَماء اإلَشاَرة 
و) ُهَما - أَْنتَُما ( 

مائِر . ِمَن الضَّ

نستنتج مما سبق األتي :

نُلِحظ َما تَْحتَه َخط أَن الَكِلَمات أْسَماء ولَْيَست أْفعَاال وُكلَها تَْنتَِهي بِأِلف ونُون أَو يَاء ونُون والنُّون َدائًِما َمْكُسوَرة .

1- اْسم يَدُّل َعلَى اثْنَْين أَو اثْنَتَْين بإَضافَة أَِلف َونُون أو يَاء ونُون َعلَى ُمْفَرده والنُّون َدائًِما َمْكُسورة.

2- الِفْعل اَل يَُدل َعلَى الُمثَنَّى َحتَى َولَو اْختَتََم بِأَِلف ونُون ألن المثنى اسم وليس فعًل .

3- ُهنَاك َكِلَمات تَْنتَِهي بِأَِلف َونُون َوِهي ُمْفَرد َولَْيَست ُمثَنَّى ِمثْل ) إِْنَسان - عثمان - فنان (

4- ُهنَاك َكِلَمات تَْنتَِهي بِأِلف ونُون َوِهي َجْمع َولَْيَست ُمثَنَّي ِمثْل ) أديان - أسنان (.

الُمثَنَّى

اقرأ ما يلي والحظ ما تحته خط :

القَاِعَدة

الُمثَنَّى
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اْقَرأ ثّم اَلحظ َماتَحته َخّط : 
2-  تَُكرم الّدْولَة اْلُمعَلِّمين. 1- اتَّجه اْلُمَهْنِدسون إلى اْلعَمل .  

4- اأْلَْشَجاُر ُمثِْمرة. 3- األُّمَهات نَِشيَطات .    

  نلحظ مايلي : 
1- الكلمات التي تحتها خط تدل علي أكثر من اثنين أو أكثر من اثنتين.

2- بعضها منتٍه بألف وتاء واألخر بواو ونون أو ياء ونون وبعضهما غير ذلك.

جمع التّكسيرجمع المؤنث الّسالم جمع المذكر الّسالم

- هو اسم يدل علي أكثر من 
اثنين بإضافة واو ونون 
أو ياء ونون على مفرده 

المذكر ونستخدم اسم 
اإلشارة هؤالء  معه .

مثال:
معلم 

) معلمون - معلمين(
مجتهد

 ) مجتهدون -مجتهدين(

- هو اسم يدل علي أكثر من 
اثنتين بإضافة ألف وتاء 
علي مفرده المؤنث بعد 

حذف  التاء المربوطة إن 
وجدت.

مثال:
     صناعة - صناعات

     هند - هندات

- ويشار إليه باسم اإلشارة
هؤالء ماعدا غير العاقل

منها يشار إليه بـ هذه
هؤالء مهندسات

هذه صناعات.

- هو اسم يدل علي أكثر من
اثنين أو اثنتين بتغير صورة 

المفرد .

مثال:
شجرة - أشجار

كتاب - ُكتب
َرُجل - ِرجال

- ويشار إلى العاقل منه 
هؤالء وغير العاقل بـ هذه .

أنواع اْلُجُموع



سلسلة  كتب بكار للمرحلة  االبتدائية10

الجزء األول

َضَمائِر الُمَخاَطبَضَمائِر الُمتََكلم

أَْمثِلَة
ابِع أَنَا تِْلِميذ بالصَّف الرَّ

ابِع نَْحن تِْلِميذان بالصَّف الرَّ
ابِع نَْحن تِْلِميذتان بالصَّف الرَّ

ابِع نَْحن تََلِميذ بالصَّف الرَّ
ابِع نَْحن تِْلِميذَات بالصَّف الرَّ

أَْمثِلَة
أنَت فََلح نَِشيط

أنِت َطبِيبَة ُمْخِلصة
أنتُما ِطفلن

أنتُما ُمعَِلَمتَان
أنتُم أَْطفَال
أنتُنَّ بَنَات

أَْمثِلَة
ُهو فََلح نَِشيط

ِهَي َطبِيبَة ُمْخِلصة
ُهَمـا ِطفلن

ُهَما ُمعَِلَمتَان
ُهم أَْطفَال
ُهنَّ بَنَات

َضَمائِر الغَائِب

أواًل : ضمائر المتكلم

ثَانِيًا : ضمائر الغَائِب

ثَاِلثًا : ضمائر الُمَخاَطب

من األمثلة السابقة نجد أن ضمائر المتكلم هي :

1- أنا : للمفرد ) المتكلم أو المتكلمة (
والجمع ) المذكر والمؤنث ( 2- نحن : للمثنى ) المذكر والمؤنث (  

ضمائر الغائب ) هو - هي - هما - هم - هن (

ضمائر المخاطب ) أنَت - أنِت - أنتُما - أنتُم - أنتُنَّ (

2- هي : للمفردة المؤنثة 1- هو : للمفرد المذكر    
5- هن : للجمع المؤنث  4- هم : للجمع المذكر  3- هما : للمثنى ) المذكر والمؤنث(  

2- أنِت : للمفردة المؤنثة 1- أنَت : للمفرد المذكر    
5- أنتُنَّ : للجمع المؤنث  4- أنتُم : للجمع المذكر  3- أنتُما : للمثنى ) المذكر والمؤنث(  

َمائِر الضَّ
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ل األَْمثِلَة ثُمَّ اْستَْنتِج : تَأَمَّ
الَمْجُموَعة األُولَى

الَمْجُموَعة الثَّانِيَة

ل الُجْملَة السَّابِقَة نَِجد أَنَّ الَكِلَمات :   ) الطَّائَِرة - األَْزَهار - فِنَاء( تَأَمَّ

 َجاَءت فِي بِدَايَة الُجْملَة االْسِميّة .

ل الُجْملَة االْسِميّة. الُمْبتَدَأ : ُهو اْسم يَقَع فِي أَوَّ

ل أَْمثِلَة الَمْجُموَعة ) ب ( : ) َواِسع - َعاِليَة - َمْفتُوح ( تَأَمَّ

ى َخبًَرا .  تَِجدَها تَُكّمل َمْعنَى الُجْملَة وتَُسمَّ

الَخبَر : ُهو الَكِلَمة أَو الَكِلَمات التِي تَُكّمل َمْعنَى الُجْملَة.

ُرْكنَا الُجْملَة االْسِميّة

جـ . فِنَاء الَمْدَرَسة َواِسع .

جـ . بَاب الُحْجَرة َمْفتُوح 

أ . الطَّائَِرة ُمَحلّقَة فِي السََّماء . 

أ . البَْحر َواِسع . 

ب . األَْزَهار ُمتَفَتَّحة.

ب . النَّْخلَة َعاِليَة . 
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بَْعدَ الِقَراَءة والُمَلَحَظة تَبَيَّن أَنََّها ُجَمل اْسِميَة ألَنَّها تَْبدَأ بِاْسٍم .	 

ة.	  اَلِحظ الَكِلَمات فِي الِمثَالين أ ، ب تَِجد أنََّها َجاَءت ُمْفَردَة وَضْبطَها الَضمَّ

َمة .	  وأَْيًضا الَكِلَمات فِي المثَالين ج ، د تَِجد أَنََّها َجاَءت َجْمعًا " ِلْلتَّْكِسير" وَضْبطَها الضَّ

الَكِلَمات فِي الِمثَال هـ جاَءت َجْمعًا " ُمَؤنَّث َساِلم " وَضْبطَها الّضَمة.	 

الَخبَرالُمْبتََدأالُجْملَة
ُشَجاٌعالُجنِديُّأ. الُجنِدي ُشَجاع
ُمَهذَّبَةٌالفَتَاةُب. الفَتَاة ُمَهذَّبَة

ُرَحَماُءاألِطبَاُءج. األِطبَاء ُرَحَماء
ُمْزِهَرةٌالَحدَائُِقد. الَحدَائِق ُمْزِهَرة

َحات ُمتعَاِونَات َحاُتهـ.الفَلَّ ُمتعَاِونَاٌتالفَلَّ

ن ِمن ُركنْين أََساِسيين ُهَما :. 1 الُجْملَة االْسِميَة : ِهَي الّتِي تَْبدَأ باْسم َوتَتََكوَّ

َمة (.. 2 َعَلَمة َضْبط الُمْبتَدَأ والَخبَر ) الضَّ
 إذَا َكان ُكلٌّ منُهَما ) ُمْفَردًا أَو َجْمع تَْكِسير أو َجْمع ُمَؤنَّث َساِلًما (

الُمْبتََدأ
ُكل اْسم تَْبدَأ بِِه الُجْملَة

الَخبَر
م َمَع الُمْبتَدَأ  َما يُتَِمّ

َمْعنَى اْلُجْملَة االْسِميَّة

الُجْملَة االْسِميَة

القَاِعَدة
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بعد القراءة والملحظة :
- تَبَيّن أَن اْلُجمل الّسابِقَة جمٌل اْسِميّة تَتََكّون ِمن اْلُمْبتَدأ و الَخبَر .

- المبتدأ ُمثَنَّى ُمْنتٍَه باأْلَِلف والنّون و الَخبَر ُمثَنَّى ُمْنتٍَه باأْلَِلف والنّون.

- يرفع المبتدأ و الخبر بِاأْلَِلف إذا كان كل منهما ُمثَنّى .

- اْلِكتَابَان َمْفتُوَحان :   الكتابان : مبتدأ مرفوع وعلمة رفعه اأْلَِلف ألنه ُمثَنّى

- مفتوحان : خبر مرفوع وعلمة رفعه اأْلَِلف ألنه ُمثَنّى

إِْعَراب الُمثَنَّى ِعْنَدَما يَُكون ُمْبتََدأً أَو َخبًَرا

اقرأ و الحظ : 1نشاط

أ - الّصِديقَان ُمْخِلَصان .

ب - البِْنتَان ُمَهذّبَتَان . 

جـ - اْلِكتَابَان َمْفتُوَحان . 

د  - الشََّجَرتَان ُمثِْمَرتَان . 

خبرمبتدأ

مخلصان

مهذبتان

مفتوحان

مثمرتان

الصديقان

البنتان

الكتابان

الشجرتان
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اْقَرأ األَْمثِلَةَ :
2- األَْشَجاُر َعاِليَةٌ. 1 - القََمُر ُمنِيٌر.   

يَاِضيُّون نَِشيُطون . 5- الّرِ ِديقَان َوفِيَّان.   4- الصَّ 3- الُمَهْنِدَساُت بَاِرَعاٌت.  

اَلِحْظ :
ُن ِمْن ُرْكنَْيِن أََساِسيّيِن ُهَما الُمْبتَدَأُ و الَخبَُر . 1 - الُجَمَل االْسِميَّة فِي األَْمثِلَِة السَّابِقَِة تَتََكوَّ

2 - َعَلَمةَ َرْفعِ الُمْبتَدَأ َوالَخبَر فِي األَْمثِلَِة الثََّلثَِة األُولَى )الُمْفَردُ - َجْمُع تَْكِسيٍر - َجْمُع ُمَؤنٍَّث 
ةُ . مَّ       َساِلٍم ( ِهي الضَّ

ِديقَان َوفِيَّان ( - الُمثَنَّى ِهي األَِلُف . ابِعِ )الصَّ 3 - َعَلَمةَ َرْفعِ الُمْبتَدَأ والَخبَر فِي الِمثَاِل الرَّ
يَاِضيُّون نَِشيُطون ( -  4 - َعَلَمةَ َرْفعِ الُمْبتَدَأ والَخبَر فِي الِمثَاِل الَخاِمِس )الّرِ

      َجْمع الُمذَكَِّر السَّاِلِم ِهي الَواو .

نَْستَْنتًِج القَاِعَدة :
ُن ِمْن ُرْكنَْيِن أََساِسيّْيِن هما الُمْبتَدَأُ َو الَخبَُر . * الُجْملَةُ االْسِميَّةُ تَتََكوَّ

ُم َمْعنَى الُجْملَِة . ف َو الَخبَُر هو ما يُتَّمِ * الُمْبتَدَأُ دَائًِما اْسم ُمعَرَّ

 َعَلَمةُ َرْفع الُمْبتََدأ و الَخبَر ِهي :
ة إِذَا َكاَن االْسُم مَّ ةُ : يَُكوُن ُكلٌّ ِمَن الُمْبتَدَأ و الَخبَر َمْرفُوعْين و َعَلَمة َرْفِعِهَما الضَّ مَّ 1- الضَّ

    ) ُمْفَردًا - َجْمع تَْكِسير - َجْمع ُمَؤنَّث َساِلًما (
2- األَِلُف :  يَُكوُن ُكلٌّ ِمَن الُمْبتَدَأ و الَخبَر َمْرفُوعْين و َعَلَمة َرْفِعِهَما األَِلف إِذَا َكاَن 

                االْسُم ُمثَنَّى .
3- الواو :  يَُكوُن ُكلٌّ ِمَن الُمْبتَدَأ و الَخبَر َمْرفُوعْين و َعَلَمة َرْفِعِهَما الواو إِذَا َكاَن

               االْسُم َجْمَع ُمذَكَّر َساِلم .

علمات إعراب المبتدأ والخبر

اْقَرأ َو اَلِحْظ  ثُمَّ اْستَْنتِج : 1نشاط
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اْقَرأْ األْمثِلَة :
2 - يَْسَهُر الُجنُودُ ِلِحَمايَةَ الَوَطِن . ُح األَْرَض .    1 - َزَرَع الفَّلَّ

ُم الُمتََسابِقَاُت العُُروَض . 3 - تُقَدِّ

اَلِحْظ :

ُن ِمْن ُرْكنَْيِن أََساِسيَّْيِن ُهَما الِفْعل والفَاِعل . 1 - ُكلَّ الُجَمِل السَّابِقَِة فِْعِليَّة تَتََكوَّ

ُم ( ُكلَُّها أَْفعَاٌل . 2 - الَكَِلَماِت ) َزَرَع - يَْسَهُر - تُقَدِّ

ُح - الُجنُودُ - الُمتََسابِقَاُت ( ُكلَُّها قَاَمْت بِعََمِل الِفْعِل فَالَِّذي َزَرَع ُهَو     3 - الَكَِلَماِت ) الفَلَّ
مُن العُُروَض ُهنَّ »الُمتََسابِقَاُت« . ُح« والَِّذي يَْسَهُر ُهم »الُجنُودُ« واللتي يُقَدِّ      »الفَلَّ

ُح - الُجنُودُ - الُمتَُسابِقَاُت ( . 4 - الفَاِعل دَائًِما فِي َحالَِة َرْفعٍ ) الفَلَّ

ُح( أو َجْمع تَْكِسير )الُجنُودُ( ة يَُكوُن ُمْفَردًا )الفَلَّ مَّ 5 - الفَاِعل الَِّذي َعَلَمة َرْفِعِه الضَّ
      أوَجْمع ُمَؤنَّث َساِلم )الُمتََسابِقَاُت ( .

نَْستَْنتُِج القَاِعَدةُ :
)الِفْعل - الفَاِعل  ( ُن ِمْن ُرْكنَْيِن أََساِسيَّْيِن ُهَما  * الُجْملَةُ الِفْعِليُّةُ تَْبدَأ بِِفْعٍل ، َوتَتََكوَّ

* الفَاِعُل ُهو الَِّذي قَاَم / يَقُوُم بِعََمِل الِفْعِل و يَُكوُن دَائٍِما فِي َحالَِة َرْفعٍ .
)ُمْفَردًا - َجْمَع تَْكِسيٍر - َجْمَع ُمَؤنََّث َساِلٍم ( ة إِذَا َكانَ  مَّ * َعَلَمةُ َرْفَع الفَاِعل الضَّ

الجملة الفعلية وركناها

اْقَرأْ َواَلِحْظ ، ثُمَّ اْستَْنتِْج : 1نشاط
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اْقَرأ والِحظ ثُمَّ اْستَْنتِج :

اْستَْنتِج القَاِعَدة :

َحَضر العَاِلَمان .	 

َوَصلَت السَّائَِحتَان .	 

فَاَز الُمتََسابِقُون .	 

أَْخلََص العَاِملُون.	 

َعلَمةُ َرْفُع الفَاِعل ) األِلف ( إذا َكان ) ُمثَنَى (.. 1

َعَلَمةُ َرْفُع الفَاِعل  ) الَواو ( إذَا َكاَن ) َجْمع ُمذََكر َساِلم (. 2

الجملة الفعلية تبدأ بفعل ولقد عرفت سابقا أن الفاعل هو من قام بالفعل  وهو مرفوع  وعلمة 
رفعه الضمة إذا كان مفردًا أوجمع تكسير أوجمع مؤنث سالًما .

حاالت رفع الفاعل إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالًما

تمهيد :

ل والثَّانِي ) ُمثَنَى ( يَْنتَِهي بـ ) ان (	  الفَاِعل فِي الِمثَال األوَّ

الفَاِعل إذا َكان ُمثَنَى فَعَلَمة َرْفعه األِلف .	 

ابِع ) َجْمع ُمذََكر َساِلم ( يَْنتَِهي بـ ) ون (	  الفَاِعل فِي الِمثَالين الثالث والرَّ

الفَاِعل إذا َكان َجْمع ُمذََكر َساِلم َعلَمة َرفعه الَواو .	 

الِحْظ
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اِلُث الِمْحَوُر الثَّ
ُمْجَتمِعي
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المحور الثالث

تَْقيِيــٌم تَْشِخيِصـــيٌّ
ِحيَحِة :1نشاط وَرِة الصَّ اْقَرأْ َواْرُسْم َدائَِرةً َحْوَل الصُّ

اْرُسْم َما ُهَو َمْطلُوٌب ِمْنَك :2نشاط

الَحِديقَةُ َمِليئةٌ  بِاألطفَاِل ، فَُهنَاَك . 1
ولدٌ يَلعُب الُكَرةَ ، َوآَخُر يَُطيُّر 

َطيّارةً فِي الَهَواِء ، َوبِْنتَان تَقُِفَزاِن 
بِالِحبَاِل ، َوِطفٌُل يَأُْكُل الُمثَلََّجاِت .

في ٌغْرفَتِي َسِريٌر بُنّيٌّ َوَملََءتُهُ . 2
َزْرقَاُء ، َوُصْندُوُق لُعَِب َكبِيٌر ، 

َوَمْكتٌَب َعلَْيِه العَِديدُ ِمَن الُكتُِب .. 
َوأَْجَمُل َما يَُميُِّز ُغْرفَتِي ُصوَرةُ 

أُْسَرتِي َعلَى الَحائِِط .

بَْينََما تَْشَرُح الُمعَِلَّمةُ َعلَى السُّبُوَرةِ . 3
الِفْعَل الُمَضاِرَع َوالتَّلِميذُ 

يَْنُظُروَن إِلَْيَها ؛ دََخَل ُمِديُر 
الَمْدَرَسِة ِليُْلِقَي َعلَْيِهُم التَِّحيةَ .

اَجتِه ، فََجَرى )ماجد( نَْحَوهُ َوأََخذَ بِيَِدِه واْطَمأَنَّ َعلَْيِه  »فيِ يَْوٍم ِمَن األَيَّام َسقََط بِالَحديقَِة ِطْفٌل َعْن دَرَّ
ةً أُْخَرى ُمتََمنِّيًا لَهُ السَّلَمةَ« . اَجِة َمرَّ َوَساَعدَهُ فيِ ُرُكوِب الدَّرَّ

أ - اْختَِر اإِلَجابَة الصَّحيَحةَ :
ِة فيِ ) الَمْدَرَسِة - َمَحطَِّة الِقَطاِر - الَحِديقَِة ( .. 1 َوقَعَْت أَْحدَاُث الِقصَّ
اَجةَ - يَْقِفُز ( .. 1 َسقََط الِطّْفُل َوُهَو ) يَْجِري - يَْرَكُب الِدّرَّ

ب - أَِجْب :
ِة : ............................................................................. .. 2 َضْع ُعْنَوانًا للِقصَّ
َهْل أَْعَجبََك ُسلُوُك )ماجد( ؟ َوِلَماذَا ؟ .......................................................... .. 3
ِصْف ُسلُوَك ) ماجد ( فيِ َكِلَمٍة . ................................................................. .. 4
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ا يَِلي :3نشاط ةَ الَخيَاِليَّةَ، ثُمَّ أَِجْب َعمَّ اْقَرأ الِقصَّ

ِحيَحِة : ِحيَحة و ) × ( أَماَم الِعبَاَرِة َغْيِر الصَّ أ - َضْع َعَلَمةَ ) √ ( أََماَم الِعبَاَرِة الصَّ
)  ( ةُ تَتََحدُث َعْن أْربَعٍَة َحيََوانَاٍت .       1- القصَّ
)  ( 2- َجاَء َرُجٌل َغِريٌب َوادََّعى ِمْلكيَّتَهُ للشََّجَرةِ .     
)  ( َراَعةَ َشَجَرةٍ َجِديدَةٍ .  دَاقَِة َوالتَّعَاُوِن اْستََطاَعَ األَْصِدقَاُء ِزِ 3- ِمْن ِخَلِل الصَّ

ب - اْستَْخِرْج ِمَن الِقْطعَِة : 
1- ُمَضادّ »النَّهايَة«  ............................................................. .
2- ُمْفَردَ »أَْشَجار« ................................................................ .

ةَ :  جـ - َحِلِّل الِقصَّ
 

 » َكاَن ُهنَاَك ثلَثَةُ َحيََوانَاٍت ؛ فِيٌل ، قِْردٌ ، أَْرنٌَب .. لَْم تَُكْن َهِذِه الَحيََوانَاُت الثَّلَثَةُ أَْصِدقَاَء فيِ 
البِدَايَِة ، فَقَْد َكانُوا يَتََشاَجُروَن َحْوَل َمْن َكاَن لَهُ الَحقُّ فيِ َشَجَرةِ الفََواِكِه ، والَّتِي َكاَن يَتََمتَُّع الَجميُِع 
بِفَاِكَهتَِها اللَِّذيذَةِ ، إِالَّ أَنَّ َرُجًل َغِريبًا أَتَى َوادََّعى ِمْلِكيَّتَهُ ِلَهِذه الشَّجَرةِ ، فَتََساَءَل الَحيََوانَاُت الثَّلثةُ 

ا يَِجُب أْن يَْفعَلُوهُ ِليَْحُصلُوا َعلَى الفَاِكَهِة الَّتِي أَحبُّوَها َجِميعًا َوأَرادُوا ُمَساَعدَةَ بَْعِضِهْم َحتَّى  َعمَّ
َصاُروا أَْصِدقاَء ، فَقَاَل الِفيُل :» َسأْزَرُع بَْذَرةً فِي األَْرِض « ، قَاَل األْرنَُب : » أَنَا َسأَْسِقيَها « 

ا الِقْردُ فَقَاَل : » أَنَا َسأََضُع َعلَْيَها السََّمادَ « ، واْستََمرَّ األَْصِدقَاُء يَْعتَنُوَن بِالبَْذَرةِ َحتَّى نََمْت  أَمَّ
َوَصاَرْت َشَجَرةً َوَظَهَرْت َعلَْيَها ثَِماٌر لَِذيذَةٌ ِجدًّا ، فَِمْن ِخَلِل َصدَاقَتِِهْم َوتَعَاُونِِهِم اْستََطاَع ثَلَثَتُُهْم 

لَةَ َويَْستَْمتعُوا بَِها « . أَْن يُشاِرُكوا ثَِماَرُهُم الُمفَضَّ

ِة ُعْنَواُن الِقصَّ
.............

الشَّْخِصيَّاُت
.............

الُمْشِكلَةُ
.............

الَمَكاُن
.............

الُمقَِدَّمةُ
.............

الَخاتَِمةُ
.............

اْقَرأ قَِراَءةً َجْهِريَّةً :4نشاط
» ِهَي تَْربِيَةٌ للنُّفُوِس قَْبَل أَْن تَُكوَن إِْحَراًزا للُكئُوِس ، فَِهَي تَُساِعدَُك فِي بِنَاِء قَُواَك 

َواْكتَِشاِف الَكثِيِر ِمْن َمَواِهبَِك وقَُْدَراتَِك الَّتِي ُكْنَت تَْجَهُل ُوُجودََها لَدَْيَك « .
يَاَضةُ الِرّ
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ْلَها إِلَى ُجْملٍَة اْسِميٍَّة ( ) َحِوّ 1- تَْطبُُخ األُمُّ الطَّعَاَم اللَِّذيذَ . ............................................ 
) َحّولَها إِلَى ُجْملٍَة فِْعِليٍَّة ( 2- الفَِريُق يَْلعَُب بَِمَهاَرةٍ . ............................................... 
)أَْكِمْل بِفَاِعٍل ُمنَاِسٍب ( 3- يَْشَرُح . ..................................................... الدَّرَس . 
) أَْكِمْل بَِخبٍَر ُمنَاِسٍب ( 4- الشََّجَرةُ . .............................................................. 

ِحيَحةَ :5نشاط اْختَِر اإِلَجابَةَ الصَّ

أَِجْب بَِما ُهَو َمْطلُوٌب ِمْنَك :6نشاط

اْكتُْب َما يُْملَى َعلَْيَك :8نشاط

َعبّْر َعْن ُكِلّ ُصوَرٍة فِي ُجْملَتَْيِن )اْسِميٍَّة َوفِْعِليٍَّة( :7نشاط

) ُجْملَةٌ فِْعِليَّةٌ - ُجْملَةٌ اْسِميَّةٌ ( 1- يُذَاِكُر خالد دُُروَسهُ.  َهِذِه الُجْملَةُ  .........................  
) ُجْملَةٌ فِْعِليَّةٌ - ُجْملَةٌ اْسِميَّةٌ ( 2- السََّماُء َصافِيَةٌ. َهِذِه الُجْملةُ .........................    
) ُمْبتَدَأٌ - َخبٌَر - فَاِعٌل ( بَاح|ِ. الشَّْمُس َمْرفُوَعةٌ ؛ ألنَّها. ................  3- أَْشَرقَِت الشَّْمُس  فِي الصَّ
) ُمْبتَدَأٌ - َخبٌَر - فَاِعٌل ( قَةٌ. ُمْشِرقَةٌ َمْرفُوَعةٌ ؛ ألنََّها .  ..........................   4- الشَّْمُس ُمْشِرِ
) ُمْبتَدَأٌ - َخبٌَر - فَاِعٌل ( 5- الِقَراَءةٌ ُمِفيدَةٌ . الِقَراَءةٌ َمْرفُوَعةٌ ؛ ألنََّها .......................  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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....................................

أ
....................................
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ب
....................................

....................................

جـ
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اْكتُْب الفِتَةً تَُحثُّ َعلَى النََّظافَِة :9نشاط

بَاِحيَّةَ ِمْن أَْربَعَِة َمَشاِهَد َوَحّدِد الَوْقَت :10نشاط اْكتُْب َواْرُسْم َعاَدتَِك الصَّ

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

أ

جـ

ب

د

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................
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اِلُث الِمْحَوُر الثَّ

ُمْجَتمِعي

ُل اْلَموُضوُع اْلَأوَّ
 

ِتْرِشيُد اْستْخَداِم الَماِء
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عندما سمعت جرس  قالتها »سميرة«   !! متحّمسة  أنا  كم   ، اليوم  جاء  وأخيًرا   -

المنبة ، فاستيقظت مسرعةً وذهبت إلي والدتها وهي تقفز فرحة قائلة : اليوم يا 

أمي أخيراً جاء اليوم ابتسمت األم وقالت: نعم يا بنيتى فأنت تنتظرين هذا اليوم منذ 

أسبوع وأعددت كل شئ له.. نعم يا أّمي ،فأنا أفتخر بصديقتي »عليا« حيث فازت 

بالمركز األول فى بطولة الّسباحة وها نحن اآلن نجهز لها حفًل بحديقة بيتها، فقد 

أعددنا البيت والطَّعام والحلوى وأحضرنا الهدايا، وعندما تعود إلي بيت جدتها 

ستتفاجأ بكل شئ.

داقة الحقيقية. احتضنت األمُّ ابنتها »سميرة« قائلة : أحسنت يا ابنتي ، فهذة هي الصَّ

ها وقالت:  عادت »سميرة« من الحفل وعلي وجهها علمات اإلحباط، فتعجبت أمُّ

ماذا بك؟ هل حدث مكروه بالحفل؟ هل ضايقك أحد؟ ردت »سميرة« ال يا أّمى، 

فلقد سعدت »عليا« كثيًرا وشكرتنا، وكان الحفل مليئًا بالفقرات واأللعاب.. ردت 

األمُّ مندهشة : إذن لماذا يبدو علي وجهك الحزن؟! فى الحقيقة يا أمي أنا منشغلة 

البال وأفّكر، قالت اآلم: فيم تفكرين؟ أجابت »سميرة«: رأيت اليوم العديد من 

ا حدث. السُّلوكيَّات السَّيئة من أصدقائي وتفاجأت ممَّ

الَماُء ِسرُّ الَحيَاِةنَصُّ االستَِماعِ :
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ش  لقد كان هناك عدة مسابقاٍت وألعاٍب، لكنّها ألعاب مائيّة ؛ حيث استخدموا خراطيم المياه للرَّ
ةِ بالماء أيًضا وأحضروا ماًء وصابوَن للتزحلق عليها  على بعضهم، ولعبوا بالبالوناِت الَمْملُْوَ

واللعب بها!
قالت األم: لقد فهمت اآلن، أنت توقعت أنَّ ما يحدث فى بيتنا من ترشيد الماء وعدم اإلسراف 

في استخدامه يتم في كل البيوت ، لكنك فوجئت بتصرفاتهم، أجابت سريعًا: نعم يا أّمي، فلماذا 
تصرفوا هكذا؟! فالماء نعمة علينا أْن نحافظ عليها ؛ فبدونه ال نستطيع العيش وبإسرافنا فِيِه 

َسيَْنفَدُ َونَْهلَُك َجميِعًا ، َردَِّت األُم : بِالتَّأِكيِد يَا بُنَيَّتِي ، لَِكْن لألَسِف ُهَو َجْهٌل بُِخُطوَرةِ اإِلْسَراِف ، 
ٍف َعْن قَْصٍد . َولَْيَس ُسَوء تَصرُّ

يَِّة الَماِء ، أَْحَضَرْت َوَرقَةً َوقَلًَما  دََخلَْت »سميرة« ُغْرفَتََها وِهَي تُفَِكُّر َكْيَف تَْنُشُر الَوْعَي بِأََهِمّ
ُن ُكلَّ َما َجَرى َوُخطَّتََها ِلنَْشِر الَوْعيِ بَْيَن أَْصَحابَِها .. أَْطلَقَْت َعلَى َحْملَتَها  َوبَدَأَْت تُدَِوّ

)الَ تُْسِرْف فِي الَماِء( ، َوبُِمَساَعدَةِ واِلدَتَِها قَاَمتَا بِعََمِل َحْملِة تَْوِعيٍَة لأَلْهل َواألَْصِدقَاِء َحْوَل 
يَِّة الَماِء فِي َحيَاتِنَا ، َوَكْيَف نَُحافُِظ َعلَْيِه ، َونُقَِلُّل ِمْن إِْهدَاِرِه . أَهِمّ

فَاِت  فََهْل يَا تَرى َستَْنَجُح َحْملَةُ »سميرة« فِي تَْحِقيِق َهدَفَِها ؟  َوَهْل ستَتََمكَُّن ِمْن تْغيِيِر التََّصرُّ
َغْيِر السَِّليَمِة ؟!
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نَصُّ االستَِماعِ :       الَماُء ِسرُّ الَحيَاِة

َهل تَعتقُد أَنَّ َهذَا السُّلُوَك َصِحيٌح أَْم َغْيُر َصِحيحٍ ؟ َوِلَماذَا ؟1نشاط

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

ا بَْيَن القَْوَسْيِن :2نشاط ِحيَحة ِممَّ اْختَِر اإِلَجابَةَ الصَّ
ِل فِي بُُطولَِة ) ُكَرةِ اْلقَدَِم -اْلُجْمبَاِز - الّسبَاَحِة (.  أ -  فَاَزْت »علياء« بِاْلَمْرَكِز اأْلَوَّ

دَاقَِة - الشََّجاَعةُ (. ) الَكَرم - الصَّ ب -  َما قَاَم بِِه أَْصِدقَاُء »علياء« يَدُلُّ َعلَى 
جـ - َعادَْت »سميرة« ِمَن اْلَحفِل ) َسِعيدَةٌ - ُمتََحّمَسةٌ - ُمْحبََطةٌ (.

 د - أَْطلَقَْت »سميرة« َعلَى َحْملَتَِها اْسَم ) اَل تُْسِرْف - َرّشِد االْستِْهَلك - اْستَْخِدْمهُ بِِحْكَمٍة (.

ِحيَحِة :3نشاط ِحيَحة و ) × ( أَماَم الِعبَاَرِة َغْيِر الصَّ  َضْع َعَلَمةَ ) √ ( أََماَم الِعبَاَرِة الصَّ

بَْعَد أَِن اْستََمْعَت للِقّصِة َحلّْلَها بِتَْحِديد ) بَِدايَِة القَّصِة - ُمْشِكلَِة الِقّصِة - نَِهايَِة الِقّصة(:4نشاط

)     (  أ - َرجعَْت » َسِميَرة « ِمَن اْلَحفِل َسِعيدَةً .     
)     ( ب - َكانَْت فِْقَراُت اْلَحفِل تَْستَْهِلُك الَكثِيَر ِمَن الَماِء.    
)     ( هٌ إِيَجابِيٌّ نَْحَو اْستِْخدَاِم الَماِء.   جـ - َعائِلَةُ » سميرة « لَدْيَها تََوجُّ
)     ( ٌف َسِليٌم.   نْبوِر َمْفتُوًحا فِي أَثْنَاِء َغْسِل األَْسنَاِن تَْصرُّ  د - تَْرك الصُّ

بَِدايَةُ 
الِقّصِة

ُمْشِكلَةُ 
الِقّصِة

نَِهايَةُ 
الِقّصِة

أَْنَشَطةُ ِكتاِب الَمدَرَسة
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ّي َوتُِريُد أَْن تَُرّشَد 5نشاط تََخيَّل نَْفَسَك الَمسئوَل َعِن الَمَواِرِد الَمائِيِّة والرَّ
اْستِْهَلَك الَماِء، َما الُخُطَواُت الَّتِي َستَقُوُم بَِها ؟

اْكتُْب الفِتَةً بَِمْدَرَستَِك تَُحثُّ فِيَها ُزَمَلَءَك َعلَى اْستِْخَداِم الَماِء بَِطِريقٍَة َصِحيَحٍة :6نشاط

اْكتُْب بخّط النّْسخِ :7نشاط

اْكتُْب َما يُْملَى َعلَْيَك :8نشاط

جـبأ
.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

قَْطَرةُ الَماِء أَْغلَى ِمَن الذَّهِب .
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)أ( اْستَخِرْج ِمَن الُمْعَجِم َمعَانِي الَكِلَماِت اآلتِيَِة،ثُمَّ َضْعَها فِي ُجْملٍَة :2نشاط

أَْكِمِل الُمَخطََّط التّاِلي بَِكِلَماٍت تُعَبُّر َعْن ِمْصَر :نشاط

الّشْعُر :     بَِلِدي اْسلَِمي

َفّكـــــر :1

ْف :2 اْقَراأ َواْكَت�شِ

ِمْصُر ................................................................

................................ ................................

الُجْملَـــةُالَمْعنَىاْلَكِلَمةُ 

ِلين ..............................................................................................................األَوَّ

..............................................................................................................ِحيَن

..............................................................................................................نُْبل

..............................................................................................................الِكَرام

..............................................................................................................يَْعتَِدي

أَْنَشَطةُ َما قَْبَل اْلِقَراَءِة
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َوِفي ُكّل َوْقٍت َوِفي ُكّل ِحين ِليــن   َسَلٌم َعلَى ِمْصَر ِفي األَوَّ

َوِنيــل َوِعْلـًما َونُْبــًل َوِديـن َسَلٌم َعلَى ِمْصَر َشْعبًا َوَجْيًشا  

َسَلٌم َعلَى أَْهِل ِمْصَر الِكَرام َسَلٌم َعلَى ِمْصَر ِفي ُكّل َعـام  

َسَلٌم َعلَى ِمْصَر أَْرِض السََّلم َوَجْيش َسَيْحِمي َولَْن َيْعتَــِدي  

ِبَلِدي ِبَلِدي ِبَلِدي اْسلَِمي
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معناهاالكلمة 
أرض األمانأرض السَّلم

ُكونى سالمةاسلمي
وطنيبِلدي
الُمَميَّزةالفائقة
شرفنبل

أصحاب العطاءالكرام

مضادهاالكلمة 
يُسالميعتدي
اهلكياسلمي
اتقاناختلف
عاجزونقادرون
يضيع - يهلكيحمي

جمعهاالكلمة 
جيوشجيش
أراٍضأرض
علومِعْلم
أهاٍل- أهلونأهل

مفردهاالكلمة 
ذوذوي

القدرةالقدرات
الكريمالكرام
فعاليّةفعاليّات

معناهاالكلمة 
تحيّةسلم

لين األوائل السَّابقيناألوَّ
وقتحين
أهلشعب
ُجنُودجيش
يصونيحمي
يظلميعتدي

مضادهاالكلمة 
حربسلم

لين اآلخريناألوَّ
جهلِعْلم
نذالة - حقارةنبل

البخلء- اللّئامالكرام

جمعهاالكلمة 
أوقاتوقت
أحيانحين
أدياندين
أعوامعام

مفردهاالكلمة 
بلديبلدي
لين األّولاألوَّ
الكلمةالكلمات
قادرقادرون
ةالهمم الهمَّ

الُمْعَجُم اللُّغَِويُّ
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البيت األول 
وفي كّل وقٍت وفي كل حين. ليين    سلم علي مصر األوَّ  

يتمنَّى الشَّاعر لمصر السَّلمة ويقدّم لها التَّحيَّة في السَّابقين ويُعّظمها في كّل وقت وحين 
ويلقي على النَّاس من أّول الحضارات بالسَّلم ألنَّهم شيّدوا حضارة نفتخر بها.

البيت الثالث 
سلم على أهل مصر الكرام. سلم على مصر فى كّل عام     
يتقدم الشَّاعر بالسَّلم والتَّحيَّة فى كل وقت ألن أهل مصر كرام الخلق يتمسكون 

باألخلق الحميدة.

البيت الخامس 
بلدي بلدي بلدي اسلمي     

يا وطني العزيز الغالي أتمنَّى لك السَّلم واألمن واألمان من كّل سوء.

البيت الثانى 
ونيًل وعلًما ونبًل ودين. سلم على مصر شعبًا وجيًشا    

يتقدم الشَّاعر بالّسلم والتَّحيّة لشعب وجيش مصر ونيل مصر العظيم والحضارة 
واألخلق الحميدة من نبل وكرم وعطاء.

البيت الرابع 
سلم علي مصر أرض السَّلم وجيش سيحمي ولن يعتدى     

جيش مصر العظيم القوي سيحمى الشَّعب واألرض وهو ال يعتدي علي أحد ألن أرض 
مصر العظيمة أرض السَّلم واألمان بالشَّعب والجيش.

َشْرُح األْبَيات
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؟

؟

؟

ُص الدَّْرس ُملخَّ
جس و

ما صفات أهل مصر؟

 - أهل مصر كرام يتميزون بالنّبل والتفوق والتمسك بالدّين.

ماذا يقّدم الشَّاعر لمصر؟

 - يقدم الشَّاعر لمصر السَّلم فى كّل وقت وحين.

بم وصف الشَّاعر أرض مصر؟

 - وصف الشَّاعر أرض مصر بأنّها أرض األمن والّسلم.

متى تمَّ غناء هذا النَّشيد؟
 - تم غناء هذه الكلمات فى احتفاليَّة قادرون باختلف في نسختها الثَّالثة لذوي الهمم

   والقدرات الفائقة.

ما صفات جيش مصر العظيم؟

 - جيش مصر العظيم سيحمي األرض ولن يعتدي على أحد.

إلى َمْن يُقدم الشَّاعر السَّلم؟

 - يُقدّم السَّلم والتَّحيّة لشعب مصر وجيش مصر والنّيل والعلم.

ماذا تمنى الشَّاعر لمصر؟

 - تمنى الشَّاعر لمصر السَّلمة.

هات من األبيات تعبيرات مجازية؟

 - سلم على أرض مصر أرض السَّلم - بلدي بلدي اسلمي.

َمْن قائل هذا النَّشيد؟

 - الشَّاعر محمد إبراهيم.

س

س

س

س

س

س

س

س

س

جس
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الُجملة االسميَّة وُركنَاها
الحظ ما يلي واكتشف وتذكَّر:

» نهر النّيل سبب قيام حضارة مصر العظيمة، وهو شريان الحياة في مصر، وهذا النّهر أطول 
أنهار العالم، ومصر عظيمة وشامخة شموخ النّيل«

الحظ ما تحته خط فى الفقرة : 1
3. هذا النّهر أطول أنهار البلد .  1. نهر النيل سبب قيام حضارة مصر.        

   
4. مصر عظيمة. 2. هو شريان الحياة في مصر.    

1- نجد أنَّ جميعها بدأ بـ )اسم( سواء أكان هذا االسم ) ضميًرا أو اسم إشارة أو علًما أو
     اسًما به الـ أو غيره من األسماء(.

2- وبذلك تكون هذه الجمل جمل اسميّة ولها ركنان:
كن الثَّاني خبر والرُّ ل مبتدأ   كن األوَّ الرُّ    

والركنان دائًما مرفوعان كما درست فى الفصل الدّراسي األّول
فع والسَّبب للمبتدأ والحظ.  والحظ فى الجدول التَّالي ملخص علمات الرَّ

السَّبب فع علمة الرَّ الخبر المبتدأ الجملة
مفرد

الضمة

مهذب الولد الولد مهذب
جمع تكسير مهرة العمال العمال مهرة

جمع مؤنث سالم متفوقات التّلميذات  التّلميذات
متفوقات

مثني األلف جميلتان الوردتان  الوردتان
جميلتان

جمع مذكر سالم الواو متعاونون المصريون  المصريون
متعاونون

يرفع المبتدأ و الخبر إذا كان مفردًا أو جمع مؤنث سالم وعلمة الّرفع الّضمة. ◄
يرفع المبتدأ و الخبر إذا كان جمعًا مذكًرا سالًما وعلمة الّرفع الواو. ◄
يرفع المبتدأ و الخبر إذا كان جمعًا مثنى مذكًرا أو مؤنثًا وعلمة الّرفع األلف. ◄

النََّْحـــو

القاعدة
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)ب( بَْعَد قَِراءتَِك األَْبيَات،أَِجْب َعِن األَْسئِلَِة اآلتِيَة :2نشاط

)جـ(  أكمِل الُجَمل اآلتِيَة َحَسَب الَمْطلُوب بْيَن القَوَسْيِن :2نشاط

) د(  اْستَخِرْج ِمَن األَْبيَاِت َما يُعَبُّر َعِن الَمعَانِي اآلتِيَِة :2نشاط

ا بَْيَن القْوَسْين : ِحيَحة ممَّ 1- اْختَِر اإِلَجابَة الصَّ

) العَائِلَِة  -  ِمْصَر  - اآلثَار (  أ  - تحدََّث الشَّاعر فِي اأْلَْبيَات َعن ....................  

) يَْحِمي  -  يَْعتَِدي  - يَْظِلُم ( ب  - َوَصَف الشَّاِعُر َجْيَش ِمْصَر بِأَنَّهُ....................  

ائِحة الطَّيِّبَة (  ائِحة الَكِريَهة - السُُّرور - الرَّ ) الرَّ جـ - َجاءْت َكِلَمة )أَِريج( بِاألَْبيَات بَِمْعنَى ....................  

2- َهاِت مَن األَْبيَاِت َما يَلي :

 أ  - َكِلَمةٌ لََها النّهايةُ نَْفُسَها : الِكَرام،  .....................................................................................................................................

ب - بَْيتًا تَحدََّث فِيِه الّشاِعُر َعن نَْهِر النّيِل : .........................................................................................................................

) ُمفَرد : الِكَرام ( 1 - يَْفِدي .................... الَوَطَن بُِروِحِه .   

) َجْمُع : الّشْعب ( . ةٍ.   2 - تُدَافُِع .................... َعْن اََراضيَها بُِكّل قُوَّ

) َمْعنَى : نُْبل ( . 3 - نَْحيَا بِـ .................... بَْيَن األَُمِم.    

) ُمَضادُّ : اآلِخُروَن ( . 4 - قَاَم .................... بِتَْشييد َحَضارةٍ نَْفتَِخُر بَِها.  

َجْيُش ِمْصَر يَْحِميَها دَائًِما.َسَلٌم َعلَى ِمْصَر فِي ُكّل َوْقٍت.

تَِحيَّةٌ أِلْهِل ِمْصَر أَْصَحاِب الَكَرِم.

...................................................................

.................................................................................

...................................................................

أَْنَشَطةُ َما بَْعَد اْلِقَراَءِة
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)هـ( اْشَرحِ البَْيَت َكَما فِي الِمثَاِل :2نشاط

ةً اُْخَرى واْستَْخِرْج ِمْنَها :2نشاط )و( اْقَرأ األَْبيَاَت َمرَّ

َوفِي ُكّل َوْقٍت َوفِي ُكّل ِحين ِليــن   َسَلٌم َعلَى ِمْصَر فِي األَوَّ

َسَلٌم َعلَى ِمْصَر أَْرِض السََّلم َوَجْيش َسيَْحِمي َولَْن يَْعتَــِدي  

مثاٌل : الشَّاعُر يُلقي بِالّسلِم َعلَى أَْهل ِمْصرُمْنذ أَن نََشئُوا َعلَى أَْرِضَها َوَشيّدُوا َحَضارةً نَْفتَخُر بَِها َحتَّى اآلَن.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

الَكلماِت الّتِي لََها النَّهايَةُ نَْفُسَها ِمثْل :
يْذَهُب ِلْلبُْستَاِن الغَاِلي	 
يَْعَمُل فِي ِجدّ َوِكفَاح	 
يَْقِطُف تِينًا يَْجنِي ِعنَبًا	 
يَْنُشُر فِي النَّاِس األَْفَراح	 

التّْعبِيَر الَمَجازيَّ ُهَو اْستِْخدَاُم األَلفَاِظ 
فِي َمعَاٍن َغْيِر َمْعنَاَها الَحِقيِقّي؛ِلَجْعِل 

الَكلِم أَْجَمَل .ِمثَْل :
الِعْلُم نُوٌر.	 
األَيَّاُم تَْجِري.	 

تَذَكَّْر أَنَّ

تَْعبِيَراٍت َمَجاِزيََّةً

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

َكِلَماٍت لََها النَّهايَةُ نَْفُسَها

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
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ا يَِلي :3نشاط أ - أَِجْب َعمَّ

جـ - َرتِّب الَكِلَماِت اآلتِيَة ُمَكّونًا ُجَمًل اْسِميَّةً ُمِفيَدةً :3نشاط

الَماَء  َرائَِحة،ويَُشّكُل  َواَل  لَْون  َواَل  لَهُ  َطْعَم  اَل  َسائٌِل  الَحيَاةِ،َوُهَو  ِسرُّ  الَماُء   «

النّْسبَةَ األَْكبََر ِمَن الُكَرةِ األْرِضيَِّة َحْيُث يُغَّطي 71 % ِمْن ِمَساَحتَِها،َوَمَصاِدُرهُ 

ُمتَعَدّدَةٌ َوِمْنَها األَْنَهاُر َوالبَِحاُر َوالُمِحيَطاُت «.

الُجَمُل الّتِي تَْحتََها َخطٌّ ُجَمٌل ) اْسميَّةٌ - فِْعليَّةٌ ( ؛ألَنَّها تَْبدَأُ بـ ) اْسٍم - فِْعٍل - َحْرٍف (.. 1
ى ........................................................................................... .. 2 االْسُم الِّذي نَْبدَأُ بِِه الُجْملَةَ يَُسمَّ
ى .................................................................................... .. 3 االْسُم الِّذي يُتَّمُم َمْعنَى الُجْملَِة يَُسمَّ
ُن ِمْن ................................................. َو ................................................. .. 4 الُجْملَةُ االْسِميَّةُ تَتََكوَّ

ب - َحّدد ُرْكنَي ُكّل ُجْملٍة ِمّما يَِلي :3نشاط
) المبتدأ : ............................. ، الخبر : ................................... (. 1 الِماُء َعْذٌب .  
) المبتدأ : ............................. ، الخبر : ................................... (. 2 األَْوَراُق ُمْخضّرةٌ .  
) المبتدأ : ............................. ، الخبر : ................................... (. 3 الَكائِنَاُت الَحيَّةُ َكثِيَرةٌ. 

نَْوَعاِن - َعْذٌب - َوَماِلٌح - الَماُء .   .......................................................................... 1

2 .......................................................................... الِحفَاُظ - َواِجٌب - الَماِء - َعلَى .  

3 ........................................................................ ُمْعتَِمدٌ - اإِلْنَساُن - الَماِء - َعلَى .  

د - أَْكِمْل بَِخبٍَر ُمنَاِسٍب :3نشاط
فُْقدَاُن الَماِء ................................ َعلَى َحيَاةِ اإلْنَساِن.. 1

األَْزَهاُر ................................ .. 2

األَْشَجاُر ................................ .. 3

ْف :3 الِحْظ َواْكَت�شِ
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أ - اَلِحْظ َوتَذَكَّْر، ثُمَّ اْمَلِ الَجْدَوَل :4نشاط

جـ - اَلِحظ ثُمَّ اْمَل الَجْدَوَل :4نشاط

ْفع :4نشاط وَرِة التَّاليَِة فِي ثََلِث ُجَمٍل اْسِميٍَّة ُمَراِعيًا َعَلَمةَ الرَّ د - َعبّر َعِن الصُّ

ب - اْضبُط ُرْكنَيِ الُجْملَِة فِيَما يَِلي ُمبَيّنًا نُْوَعَ الُمْبتَدأ :4نشاط

3- األَْزَهاُر َعِطَرةٌ. 2- التّْلِميذَاُت ُمتَفَّوقَاٌت.   1- النِّيُل َعْذٌب .  

تَاِن ُمَشّوقَتَاِن. 3- الِقصَّ 2- العَدَّاَءاِن ُمتَقَدَّماِن.   1- اللِعبَاِن فَائَِزاِن.  

ةُُمْفَردٌَعْذٌب..........................1- النِّيُل َعْذٌب  مَّ الضَّ

........................................................................................التّْلميِذَاُت2- التّْلِمذَاُت ُمتَفَّوقَاٌت.

..................................................................................................................3- األَْزَهاُر َعِطَرةٌ.

َعَلَمةُ الّرْفِعالنَّْوُعالَخبَُرالُمْبتَدأُاألَْمثِلَة

َعَلَمةُ الّرْفِعنَْوُعُهَماالَخبَُرالُمْبتَدأُاألَْمثِلَة

األَلَُفُمثَنَّى..........................اللِعبَاِن1-  اللِعبَاِن فَائَِزاِن.

..............................................................ُمتَقَدَّماِن..........................2- العَدَّاَءاِن ُمتَقَدَّماِن.

تَاِن ُمَشّوقَتَاِن. ..................................................................................................................3- الِقصَّ

) الُجُسوُر : مبتدأ               ، نَْوُعهُ : ................................... (. 1 الُجُسوُر ُمْمتدَّةٌ .  
) ِمْصُر : ............................. ، الخبر : .................................... (. 2 ِمْصُر َعِظيَمةٌ.  
) اإِلَشاَراُت : ....................... ، الخبر : ................................... (. 3 اإِلَشاَراُت ُملَّونَةٌ.  
) الَحِقيبَةُ : ............................ ، الخبر : ................................... (. 4 الَحِقيبَةُ ُمْمتَلئَةٌ.  

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

اَلِحظ وَتَعّلْم 4
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بكارُمْجَتَمِعي

وَرِة الُمنَاِسبَِة، ثُمَّ أَْكِمل:4نشاط هـ - اْكتُْب ُكلَّ ُجْملٍَة تَْحَت الصُّ

................................................................................................................................................

و - َحّدِد الَخبََر فِي الُجَمِل اآلتِيَة،ثُمَّ بَيّن نَْوعهُ َوَعلَمةَ َرْفِعِه :4نشاط
) الَخبَُر :.................. ، نَْوُعهُ :.................. ، َعَلَمةُ َرْفِعِه :...................(. 1 اآلبَاُء ُكَرَماُء.  
) الَخبَُر :.................. ، نَْوُعهُ :.................. ، َعَلَمةُ َرْفِعِه :...................(. 2 الُجنُودُ يَِقُظوَن.  
) الَخبَُر :.................. ، نَْوُعهُ :.................. ، َعَلَمةُ َرْفِعِه :...................(. 3 »ِحْمدَان« فَائٌِز.  
) الَخبَُر :.................. ، نَْوُعهُ :.................. ، َعَلَمةُ َرْفِعِه :...................(. 4 األُّمَهاُت ُمَضّحيَاٌت.  

ز - َصّوْب َما تَْحتَهُ َخطٌّ :4نشاط

ح - اْكتُب قِّصةً ِمْن أَْربَعَِة أَْسُطٍر تُعَبُّر َعِن الّصُوَرِة التّاليَِة،ُمْستَْخِدًما 4نشاط
ْفِع ِلُرْكنَْيَها : الُجْملَةَ االْسِميَّةَ َوُمَراعيًا َعَلَمةَ الرَّ

الُمبتدَأُ َوالَخبَُر فِي الُجَمِل السَّابقَِة َجْمُع ..................................................................................... .. 1
َعَلَمةُ َرْفعِ َجْمعِ الُمذَكَِّر السَّاِلِم ِهَي ........................................................................................... .. 2

2- القَنََواُت ُمْمتَدّةٌ. ...........................................  .............................. 1- الُمفَّكِريَن ُمْبِدُعوَن. 
4- الِمْصبَاَحاِن ُمِضيئَْيِن....................................  3- الِميَاهُ َجاِريَةٌ. ......................................  

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
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المحور الثالث

وَرِة التَّاليَِة بِتَْعبِيٍر َمَجاِزّي ُمنَاِسٍب ُمْستَِعينًا بِالَكِلَماِت اآلتِيَِة :5نشاط أ-َعبّْر َعِن الصُّ

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

) ذََهٌب  - َكْنٌز  - يَُزيُّن (

ب - أَْنَت َشاِعٌر َوَستَْكتُُب بَْيتَْيِن يُوّضَحاِن ُحبََّك ِلبَلِدَك َوَستُْلِقيُهَما فِي      5نشاط
     إِذَاَعِة الَمْدَرَسِة :

جـ - اْكتُْب َما يُْملَى َعلَْيَك :5نشاط

ملحظة : استعن بالكلمات اآلتية بحيث يحتوي البيتان على كلمات لها النهاية نَفُسها وتعبير مجازي.

) َسَماء - َصفَاء - األَّوِليَن - الِكَرام - أَْرِضي - َوَطنِي - فَُؤاِدي - ِدفَاِعي - فَْجر - نَْصر (

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

�َشاِرْك :5َشــــــاِرْك
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بكارُمْجَتَمِعي

أَْكِمل َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

اختِر الصَّواَب مّما بْيَن القوَسْيِن: 3

التَّْعبِيُر الِكتَابِيُّ : 4

اْقَرأ ثُمَّ أَِجْب :
وفِي كّل وقٍت وكّل حين. لين    َسلٌم َعلى ِمصَر فِي األوَّ   

ونيًل وعلًما ونُبًل ودين. َسلٌم على مصَر شعبًا وجيًشا     

  ........................... ) نبل(  لين( ...........................    أ. َمْعنَى َكِلَمة )األوَّ
  ........................... ب. ُمضادّ َكِلَمة )سلم( ...........................  )علم( 

ج. مْفرد َكِلَمة )األّولين( ........................... 
)جيش( ...........................    د. َجْمع َكِلَمة )شعب( ...........................   

أ. اشرحِ البيتين بأسلوبك.
 ...........................................................................................................................  

ب. ماذا يُقدّم الشَّاعر لمصر؟
...........................................................................................................................  

ج. َمْن قائل هذه األبيات؟
...........................................................................................................................  

د. إلى َمْن يُوّجه الشَّاعر التَّحيَّة؟
...........................................................................................................................  

)فاعل - خبر - مبتدأ(    أ. النّيُل سرُّ الحياة فى مصر. إعراب ما تحته خط  
)فاعل - خبر - مبتدأ( ب. السَّماء فى مصَر صافية. إعراب ما تحته خط  

)البارعين - البارعان - البارعون( ج. ................... فائزون. المبتدأ المناسب  
) الضمة - األلف - الواو(  د. الطُّلب متميّزون .علمة رفع الخبر  
)الضمة - األلف - الواو( هـ. الحيوانات كثيرة. علمة رفع المبتدأ   
)الضمة - األلف - الواو(  و. الطَّالبان متميّزان. علمة رفع المبتدأ   

بَكَّــــارأْنِشَطةُ

اكتْب معلومات عن أهميَّة نهر النّيل.
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
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المحور الثالث

اختِر الصَّواَب : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

أكمْل بَِما هو َمطلوب بَين القْوَسين : 3

التَّْعبِيُر الِكتَابِيُّ : 4

اْقَرأ ثُمَّ أَِجْب :
َسَلٌم َعلَى أهل ِمصَر الكرام . َسلٌم َعلَى ِمْصَر فِي كّل عام.     

َسلٌم على مصر أرض السَّلم. وجيش َسيَْحِمي ولن يعتدي     

أ. َمْعنَى َكِلَمة  )الكرام( هم أهل: ........................  )العطاء - الكرم - االثنان معًا(        
ب. ُمضادّ َكِلَمة ) يحمي(: ........................   ) يصون - يلوم - يهلك(  

ج. مْفرد َكِلَمة  )الكرام(: ........................   )الكرم - الكارم - الكريم( 
د. َجْمع َكِلَمة )عام(: ........................    )عوام - أعوام - االثنان معًا(

أ. اشرح البيتين بأسلوبك.
    ...........................................................................................................................  

ب. أين تم غناء هذه األبيات؟
...........................................................................................................................  

ج. ما مهمة جيش مصر العظيم؟
...........................................................................................................................  

د. في البيت تعبير مجازي اكتبه.
...........................................................................................................................  

أعرب ما تحته خط.     أ. الطبيبان بارعان.    
ضع خبًرا مناسبًا وأعربه. ب. العمال ........................   

أعرب ما تحته خط. ج. المهندسات بارعات   
اضبط ما تحته خط مع بيان السبب  د. الغناء يُغذّي الروح   

صّوب الخطأ. هـ. المخترعين متفوقان   
 و. المخترعين متفوقون           صّوب الخطأ.

بَكَّــــارأَْنِشَطةُ

تخيّل لو توقّف النَّاس عن ُمَمارسة الّرياضِة َماذا سيحدث؟
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
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بكارُمْجَتَمِعي

التَّْعبِيُر الِكتَابِيُّ : 4

َهـات ِمَن الِفْقَرة َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

أَْكِمل َما يَِلي : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجْب :
سلٌم على مصَر أرِض السَّلم. وجيش َسيَْحِمي ولن يعتَِدي     

بلدي بلدي بلدي اسلَمي      

أ. َكِلَمة َمْعنَاَها )يصون( ........................   كلمة أخرى معناها )ُكوني سالمة(........................  
ب. َكِلَمة ُمضادَّها) سماء( ........................ وكلمة أخرى مضادّها )اهلكي( ........................  

ج. َكِلَمة ُمْفَردها) بلدي( .........................    
د. َكِلَمة َجْمعَُها )أراٍض( ........................ وكلمة أخرى جمعها )جيوش(........................ 

أ. اشرح البيت بأسلوبك.
   ...........................................................................................................................  

ب. ماذا يتمنَّى الشَّاعر لمصر؟
...........................................................................................................................  

ج. بم وصف الشَّاعر أرَض مصر؟
...........................................................................................................................  

د. هات من البيت تعبيًرا مجازيًّا.
...........................................................................................................................  

أ. علمة رفع المبتدأ إذا كان مفردًا ........................ مثال ........................    
ب. علمة رفع الخبر إذا كان مثنَّى ........................ مثال ........................

ج. علمة رفع الخبر إذا كان جمع مذكر سالًما ........................ مثال ........................
 د. علمة رفع المبتدأ إذا كان جمع تكسير ........................ مثال ........................

هـ. علمة رفع المبتدأ إذا كان مثنى ........................ مثال ........................
 و. علمة رفع المبتدأ إذا كان جمع مؤنث سالًما ........................ مثال ........................

بَكَّــــارأَْنِشَطةُ

ار المكتبة من التَّلميذ. تخيَّل أنَّك أمين مكتبة ، قّدم نصائح لزوَّ
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
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المحور الثالث

ا بَْيَن القَْوَسْين : اْختَر الصَّواَب ِممَّ 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

أَْعِرْب َما تَْحتَهُ َخّط : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجْب :
لون صنعوا  تميَّزت مصر بكّونها أرض للفّن والحضارة والنُّبل والكرم منذ الِقَدم واألوَّ

حضارة مصر العظيمة على ضفاف نهر النّيل الخالد وتشتهر مصر بآثارها العريقة و تُعَدُّ 
أهرام الجيزة وتمثال أبي الَهْول من أهم معالمها الفرعونيَّة وتَغَنَّى بمصر وجمالها شعراء 

كبار مثل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم.

)تأخر  -  تلون  -  تقدّم( أ. َمْعنَى َكِلَمة )حضارة( ........................   
)القوة   -  الحقارة -  األمل( ب. ُمضاد َكِلَمة )النّبل( ........................   

)تماثيل   -  تمثيل - االثنان معًا( ج. َجْمع َكِلَمة )تمثال( ........................   
)ُمعلّم  -  َمْعلَم - َمْعلُوم  ( د. ُمْفَرد َكِلَمة )معالم( ........................   

أ. بم تميَّزت أرض مصر؟
    ...........................................................................................................................  

ب. بم تشتهر أرض مصر؟
...........................................................................................................................  

ج. ما أهم معالم مصر؟ وما واجبنا نحو آثار مصر؟
...........................................................................................................................  

د. هات من الفقرة تعبيًرا حقيقيًّا وآخر مجازيًّا.
...........................................................................................................................  

   ...................................................... أ. الدَّواء هام للمريض.   
...................................................... ب. المعلمات نشيطات فى الفصل.  
...................................................... ج. األُسود قوية.     
......................................................  د. المصريون متعاونون على الخير. 

تَْقيِيم بَكَّــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَّْدِريب َعلَى االْختِبَاَرات
1

التَّْعبِيُر الِكتَابِيُّ : 4
اكتْب َمعلومات عن ُمَمارسة الّرياضة وأهميّتها.

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  
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بكارُمْجَتَمِعي

َهاْت ِمَن األبيَاِت َما يَِلي  : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

صّوب الخطأ فيما يِلي واكتْب الجملةَ َصِحيحة: 3

التَّْعبِيُر الِكتَابِيُّ : 4

اْقَرأ ثُمَّ أَِجْب :
كيف أبني قواعَد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعًا     

كفوني الكلم عند التَّحدي. وبناة األهرام في سالف الدَّهر    
اتُه فرائد عقدي وُدرَّ أنا تاج العلء في مفرق الشرق    

َمْن له مثل أّوليَّاتي ومجدي؟ إن مجدى في األّوليات عريق     

وأخري بمعني )جواهره( ........................  مان( ........................   أ. َكِلَمة  معناه )قديم الزَّ
وأخرى مقابلها )االستسلم( ........................   ب. َكِلَمة مضادّها  )أهدم( ........................  
ج. َكِلَمة مفردها )الكلمة( ........................  وأخرى مفردها )الهرم( ........................  

وأخرى جمعها )مفارق( ........................  د. َكِلَمة  جمعها  )أمجاد( ........................  

أ. اشرح البيتين األّول والثّاني.
    ...........................................................................................................................  

ب. هات ِمَن األبيات تعبيًرا مجازيًا واشرحه.
...........................................................................................................................  

ج. لماذا وقف العالم ُمنبهًرا أمام مصر؟
...........................................................................................................................  

د. علم يؤّكد الشَّاعر في البيت األخير.
...........................................................................................................................  

   ...................................................... أ. الملعَب مناسبٍة للعب عليها.   
..................................................... ب. المهندسين قادرين على العمل. .  
...................................................... ج. األزهاِر متفتحةً في الحدائق.    
......................................................  د. الممرضاِت ماهراٍت في عملهن.   

تخيّل أنَّ الحاسَب اآللّي اختفى ِمَن الحياة. اكتْب ماذا سيحدث؟

تَْقيِيم بَكَّــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَّْدِريب َعلَى االْختِبَاَرات
2

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  
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المحور الثالث

يُّ َعلَى َمّر العًُصوِر نَصٌّ َمْعلُوماتِيٌّ :   الرَّ

أََماَمَك ُصَوٌر ِلَطَرائِِق َرّي ُمْختَِلفَة ،اْختَر أَْفضلَها فِي تَْرِشيِد الَماِء الُمْستَْخَدِم  :نشاط

)أ( اْستَخِرْج ِمَن الُمْعَجِم َمعَانِي الَكِلَماِت اآلتِيَِة،ثُمَّ َضْعَها فِي ُجْملٍَة :2نشاط

ْف :2 اْقَراأ َواْكَت�شِ

الُجْملَـــةُالَمْعنَىاْلَكِلَمةُ 

..............................................................................................................َحافّة

ُغ ..............................................................................................................تُفَرَّ

..............................................................................................................تَْستَْغِرُق

..............................................................................................................َرذَاذٌ

..............................................................................................................تَْنِقيَة

..............................................................................................................ُملَطٌَّف

..............................................................................................................ُمَلئٌِم

أَْنَشَطةُ َما قَْبل اْلِقَراَءِة
َفّكــــــــــــُر :1
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َكّميَّاٍت ُمنَاِسبٍَة ِمَن الَماِء إِلَى األََراِضي الّزَراِعيَِّة َعْبَر العَِديِد ِمَن الَوَسائِِل،َوقَْد  الّريُّ ُهَو تَْوِصيُل 
يُّ َعْبَر العُُصوِر.. َوِمَن الَوَسائِِل القَِديَمِة : َعْت َوَسائُِل الرَّ تَنَوَّ

1- الّريُّ بالشَّاُدوِف :
الشَّادُوُف ِمَن أَْقدَِم األَدََواِت الّتِي اْستَْخدَمَها أَْجدادنَا القُدََماُء،َويَتَكّوُن 
ِمَن َعُموٍد َكبِيٍر يَتِمُّ تَثْبِيتُهُ َعلَى َحافِّة النَّْهِر،َويَْحتَِوي َعلَى دَْلٍو فِي 
أََحِد َطَرفَْيِه،َويَتَطلَُّب الّريُّ بالشَّادُوِف ُجْهدًا َكبِيًرا َوَوْقتًا َطِويًل.

2- الّريُّ بالسَّاقِيَِة :
األَْرِض  إِلَى  الَمائِّي  الَمْجَرى  ِمَن  الَماِء  نَْقِل  فِي  تُْستَْخدَُم  َكانَْت  َعَجلٍَة  َشْكِل  َعلَى  أَدَاةٌ  ِهَي 
ى، َوفِي أَْطَرافَِها الَكثِيُر ِمَن األََوانِي الفَّخاِريَِّة،يَُركَُّب  الّزَراِعيَِة،َوَكانَْت تُْصنَُع ِمَن الَمْعدَِن الُمقَوَّ

فَتَْمتَِليُّ  َوتَدُوُر  األَْرِض،  فَْوَق  اآلَخُر  َوالنّْصُف  بِالَماِء  نِْصفَُها 
ُغ بَِحْوٍض آَخَر لَِكنََّها تَْستَْغِرُق َوْقتًا َطِويًل  األََوانِي بِالَماِء، ثُمَّ تُْفرَّ

َواَلبُدَّ ِمن االْستِعَانَِة بَِحيَواٍن قَِوّي إلدَاَرتَِها.

َوَسائُِل الّرّي الَحِديثَةُ :
ّي َوالتََّكاِليِف  ّي الَحِديثَِة َواْستِْخَداِمَها فََوائُِد َوُمَميَّزاٌت َعِديَدةٌ؛فَِهي تُقَلُّل ِمْن َزَمِن الرَّ ِلتَْطبِيِق َوَسائِِل الرَّ

َوتَِزيُد اإِلْنتَاِجيَّةَ.. وِمْن َهِذِه الَوَسائِِل :
1- الّريُّ بِالتَّْنِقيِط :

َوبَِطِريقٍَة  ُمنَاِسبٍَة  بَِكّميَّاٍت  النَّبَاتَاِت  إِلَى  ّي  الرَّ ِميَاِه  تَْوِصيُل  ُهَو 
يَتََحكَُّم  اإِلْنتَاَج ألَنَّهُ  يَِزيدُ  بَِطيئٍَة َعلَى َشْكِل نُقٍَط،َوِمْن ُمَميَّزاتِِه أَنَّهُ 
ةِ  ارَّ الضَّ الَحَشائِِش  نُُمّو  َوتَْقِليِل  والّسَماِد  الِميَاِه  َكّميَّاِت  إَِضافَِة  فِي 

َواالْقتَِصاِد فِي الَماِء.
ّش : 2- الّريُّ بِالرَّ

فَتََحاِت  ِخَلِل  َرذَاٍذ،ِمْن  َشْكِل  َعلَى  للنَّبَاتَاِت  الِميَاِه  إَِضافَةُ  ُهَو 
شَّاِش،أَْشبَه بِقََطَراِت الَمَطِر ِلتُغَّطَي َجِميَع الِمَساَحِة بِالَماِء،َوقَْد  الرَّ
يَُكوُن فِي ُخُطوٍط ُمْستَِقيَمٍة أَْو َعلَى َشْكٍل دَائِرّي.. َوِمْن ُمَميَّزاتِِه أَنَّهُ 
ٍة ِمثَْل تَْنِقيَِة الِميَاِه َويَْعَمُل َكُملَّطٍف ِللَحَراَرةِ،  اَل يَْحتَاُج ِلِعنَايٍَة َخاصَّ

َوُهَو َما يُتِيُح ُمنَاًخا ُمَلئًِما ِلنُُمّو النَّبَاِت.

يُّ َعلَى َمّر العُُصوِر نَصٌّ َمْعلُوماتِيٌّ :   الرَّ
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الُمْعَجُم اللُّغَِويُّ

مفردهاالكلمة 
فائدةفوائد

مميزةمميزات
فتحةفتحات
قطرةقطرات
خطخطوط

األرضاألراضى

معناهاالكلمة 
كثيرةعديدة
ملئمةمناسبة
يكثريزيد

زيادةإضافة
توفير الماءاالقتصاد

قطرات الماءرذاذ

معناهاالكلمة 
تنظيفتنقية

طلب المساعدةاالستعانة

تشغيلإدارة
مخففملطف
يسمحيتيح
مناسبملئم

معناهاالكلمة 
حمايةعناية
خللَعْبَر

األدواتالوسائل
األزمنةالعصور

مضادهاالكلمة 
قَْطعِتوصيل
القليلالعديد
قلت - تشابهتتنوعت
قصيًراطويل
ضعفًاجهدًا

مضادهاالكلمة 
تثبيتنقل

ى الضعيفالمقوَّ

القليلالكثير
تحتفوق
تفرغتمتلئ

مضادهاالكلمة 
االستغناءاالستعانة
القديمةالحديثة
أضرارفوائد

عيوبمميزات
قليلةعديدة

جمعهاالكلمة 
أعمدةعمود
حواف - حافاتحافة
أوقاتوقت
إداراتإدارة
أشكالشكل

جمعهاالكلمة 
أحواضحوض
حيواناتحيوان
أزمان - أزمنةزمن

إضافاتإضافة
األمطارالمطر

جمعهاالكلمة 
عجلتعجلة
المعادنالمعدن
المساحاتالمساحة
عناياتعناية

مفردهاالكلمة 
العصرالعصور
كميَّةكميَّات
الوسيلةالوسائل
جدّأجداد
القديمالقدماء
طرفأطراف
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؟

؟

؟

ُص الدَّْرِس ُملَخَّ
جس و

ّي؟ ماذا تعني عمليّة الرَّ
 - هو توصيل كّميَّات مناسبة مَن الماء إلى األراضى الّزراعيّة عبر العديد مَن الوسائل

    المستخدمة.

س

ّي بالسَّاقية؟ ما عيوب الرَّ

 - تستغرق وقتًا طويًل والبدّ مَن االستعانة بحيواٍن قوّي إلدراتها.

س

ماذا يتطلب الشَّادوف ليعمل؟

 - يتطلب الشَّادوف ُجهدًا كبيًرا ووقتًا طويًل.

س

ّي بالتَّنقيط؟ ماذا تعرف عِن الرَّ

ّي إلى النَّباتات بكميَّات مناسبة وبطريقة بطيئة علي شكل نُقَط.  - هو توصيل مياه الرَّ

س

ماذا تعرف عِن الّرّي بالشَّادوف؟
ن من عمود كبير يتمُّ    - الشَّادوف من أقدم األدوات الَّتي استخدمها أجدادنا القدماء ويتكوَّ

  تثبيته على حافة النهر ويحتوى على دلو لنقل الماء.

س

ّي الحديثة؟ اذكر بعَض وسائل الرَّ

ُي بالتَّنقيط. ّش - الرَّ يُّ بالرَّ  - الرَّ

س

ماذا تعرف عِن السَّاقية؟
 - هي أداة علي شكل عجلة كانت تستخدم في نقل الماء من المجرى المائي إلي  األرض 

   الّزراعيّة وكانت تُصنع مَن المعدن المقّوى وفى أطرافها أواٍن فخارية يركب نصفها بالماء 
   والنّصف اآلخر فوق األرض وتدور لتمتلئ وتفّرغ في حوض ثمَّ إلى الحقول.

س

ّي بالتّنقيط؟ ما أهم ُمَميّزات الرَّ

ارة ويوفر في المياه.  - يتحكَّم في إضافة كميَّات المياه والّسماد وتقليل نمو الحشائش الضَّ

س

ّش؟ ّي بالرَّ ما ُمَميّزات الرَّ
 - ال يحتاج لعناية خاصة مثل تنقية المياه ويعمل كملطف للحرارة ويتيح مناًخا ملئًما للنمو.

س

جس
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2. َجاءِت األُمُّ ِمَن السُّوِق. 1. دََخَل الطَّاِلُب الفَْصَل .     
. 4. اْرتَفَعَِت الطَّائَِرتَان فِي الَجّوِ 3. َعَل َصْوت الِمْذيَاعِ .     
6. تَِعيُش العَاِمَلت فِي َسعَادَةِ. 5. يَْنَطِلُق الُمَهْنِدُسوَن إِلَي الَمَواقِعِ .    

8. ذََهَب الفَّلَحان ِللَحْقِل. 7. يَْذَهُب السُّيَّاُح ِلِزيَاَرةِ األَْهَراَماِت .    

ى جملة فعليّة وكل  بعد قراءة األمثلة السَّابقة نُلحظ كل األمثلة السَّابقة تبدأ بـ فعل لذلك تُسمَّ
فعل يأتي بَْعدَه َمْن قام به وهو الفاعل وتختلف علمة إعراب الفاعل على حسب نوع الكلمة.

فاألمثلة )1، 2 ،3، 6، 7( جاء الفاعل )الطَّالب - صوت - األّم - العاملت - السُّيَّاح(
ة. مَّ فع هي الضَّ مفردًا أو جمع تكسير أو جمع مؤنَّث سالم وعلمة الرَّ

فع األلف سواء مثنَّى مذكًرا أو مثنَّى  ومثال 4 : نجد الفاعل مثنَّى وبذلك تكون علمة الرَّ
مؤنَّث.

فع الواو. مثال 5 : نجد أن الفاعل جمع مذكر سالم وتكون علمة الرَّ

القاعدة

نة من ُركنَْين هي الفعل - الفاعل. * الجملة الفعليَّة مكوَّ
* الفاعل هو َمْن قام بعمل الفعل وهو مرفوع دائًما.

* علمة رفع الفاعل:
ة: إذا كان الفاعل مفردًا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. مَّ - الضَّ  

- األلف: إذا كان الفاعل مثنَّى مذكًرا أو مثنَّى مؤنَّث.  
- الواو: إذا كان الفاعل جمع مذكَّر سالم.  

النَّْحـــو

الُجْملَةُ الِفْعِليَّةُ
األمثلة
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)ب( بَْعَد قَِراَءتَِك النَّصَّ أَِجْب َعِن األَْسئِلَِة اآلتِيَِة :2نشاط

ّي تَْحَت ُكّل ُصوَرٍة َوَحّدْد نَْوَعَها ِمْن َحْيُث )الَحِديُث - القَِديُم( :2نشاط )ج( اْكتُْب َوَسيلَةَ الرَّ

ّي القَِديَمة َوالَحِديثَة ِمْن ِخالِل :2نشاط )د(  َحلّل َطَرائَِق الرَّ

)هـ( حاَن اآلَن َوْقَت الِقَراءِة الَجهِريَِّة هيَّا اتبْع تعِليَمات ُمعَلِّمَك.2نشاط

1 - اختِراإِلَجابَةَ الّصِحيَحة ِمّما بَْين القَْوَسْيِن :
 أ -  ِمْن أقدم األَدوات الّتِي تَّم اْستِخدَاُمَها فِي الّرّي بِِمْصَر القَِديَمِة .................................

         )السَّاقِيَة - الّشادُوُف - الُخْرُطوُم (.
ب - السَّاقيَة أَدَاةٌ َعلَى َشْكِل ................................                            ) الدَّائَِرةِ - الُمّربَّعِ - الُمْستَِطيِل (.
ّش يَُكوُن فِي .......................) ُخُطوٍط ُمْستقيَمٍة - ُخُطوٍط دَائَِريٍّة - َجِميع َما َسبََق (. يُّ بِالرَّ جـ - الرَّ
يُّ بالسَّاقِيَِة (. يُّ بِالتَّْنِقيِط - الرَّ ّش - الرَّ يُّ بِالرَّ ّي الُموفَّرةِ للَماِء.................. ) الرَّ  د - ِمْن َوَسائِِل الرَّ

 2 - أَْكِمْل :
أ - ُمَراِدُف )تَأُْخذُ( ........................ ُمَضادُّ )قَِليل( .........................َجمع )نَبَات( .........................

ّي بالتَّْنِقيِط أَنّهُ يَتَحّكُم فِي ........................و............................و............................ ب- ِمْن ُمَميَّزات الرَّ

ج- الّريُّ يَُوّضُح قُْدرةَ اإِلْنَساِن َعلَى ....................................................................................................

................................

................................

................................

................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

................................

................................

................................

................................

َسْلبيّاِت القَِديَمِةإَيَجابِيّات الَحِديثَِة

أَْنَشَطةُ َما بعد اْلِقَراَءِة



سلسلة  كتب بكار للمرحلة  االبتدائية50

المحور الثالث

الموضوع األول

)أ( َلِحِظ الَجْدول ،ثُمَّ اْمَل النّاقِص ِمْنهُ :3نشاط

ا يَِلي :3نشاط )ب( ِمن ِخاَلِل الَجْدَول السَّابِق أَِجْب َعمَّ

ِحيَحة  :3نشاط )ج( َلِحظ ثُمَّ اْختَِر اإِلَجابَة الصَّ

)د( َحّدد ُرْكنَّي الُجْملَتَْيِن اآلتِيَتْيِن َكَما فِي الِمثَاِل :3نشاط

ا يَِلي :3نشاط )هـ( َعبّْر بُِجْملٍَة فِْعِليٍَّة َعْن ُكّل ُصوَرٍة ِممَّ

1 - الُجَمُل السَّابقةُ ُجَمٌل ) فِْعليّةٌ - اْسميّةٌ (؛ألنََّها تْبدَأ بـ ) اْسم - فِْعٍل - َحْرٍف (.
ُن ِمْن ) ُمْبتَدأٍ َوخبٍَر - فِْعٍل َوفَاعٍل - َجاّر َوَمْجُروٍر (. 2- الُجَملَةُ الِفْعليّةُ تَتَكوَّ

ى ) ُمْبتدَأً - َخبًَرا - فَاِعل (. 3- الَّذي يَقُوُم بِالِفْعِل يُْسمَّ

1 - ُكلُّ الَكِلَماِت الّتِي فِي الَجْدَول تَدُلُّ َعلَى .................................
ى فِْعًل   ى فِْعًل ................................ ، َوَما َزاَل يَْحدُُث يَُسمَّ 2- َما َحدََث َواْنتََهى يَُسمَّ

ى فِْعَل................................. ................................ ، َوَما دَلَّ َعلَى َطلَِب الُحدُوِث يَُسمَّ

الفَاِعُل : األََسدُ ( ) الِفْعُل : يَْزأُر    ةٍ.    1 - يَْزأَُر األََسدُ بِقوَّ
الفَاِعُل: ......................( ) الِفْعُل : ......................  2 - يَُضخُّ القَْلُب الدََّم.   
الفَاِعُل: ......................( ) الِفْعُل : ......................  3- تُغَّردُ العََصافِيُر فََرًحا.  

- يَُصبُّ نَْهُر النّيِل فِي ِمْصَر - َحقََّق السَّبَّاُح َرقًَما قِيَاسيًّا.  - َحَرَس العَاِمُل الَمْصنََع. 

اْكتُْب يَْكتُُب                َكتََب     
يَْلعَُب       .........................     .........................     

اْشَرْب    .........................      .........................     
َرَسمَ                        .........................      .........................       

فِْعل أَْمر.........................فِْعل َماٍض

.................................................................................................................................

ْف :3 الِحْظ َواْكَت�شِ
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)أ( َلِحظ ، ثُمَّ اْمَلِ الَجْدَوَل :4نشاط

ا بَْيَن القَْوَسْيِن : 4نشاط ِحيَحة ِممَّ )ب( اْختَِر اإِلَجابَةَ الصَّ

)جـ( َلِحظ، ثُمَّ اْمَلِ الَجْدَوَل : 4نشاط

)د( َلِحظ، ثُمَّ اْمَلِ الَجْدَوَل : 4نشاط

3- نَِضَجِت الثََّمَراُت. 2- تَفَتََّحِت األَْزَهاُر.   1- أَْبَحَرِت السَِّفينَةُ.  

3- َرَسَم الطَّاِلبَاِن. 2- تَعَادَل الُمتَسابِقَاِن.   1- فَاَز اللِعبَاِن.  

3- أَْنَشدَ الُمْنِشدُوَن. 2- َسَكَت الُمْستَِمعُوَن.   1- تَقَدََّم الُمِجدُّوَن.  

َعاَلَمةُ َرْفعِهنَْوُعهُالفَاِعُلالِفْعُلاألَْمثِلَة

ةُُمْفَردٌالسَِّفينَةُ..........................1- أَْبَحَرِت السَِّفينَةُ. مَّ الضَّ

........................................................................................تَفَتََّحت2- تَفَتََّحِت األَْزَهاُر.

..................................................................................................................3- نَِضَجِت الثََّمَراُت.

َعاَلَمةُ َرْفعِهنَْوُعهُالفَاِعُلالِفْعُلاألَْمثِلَة

األَلَُفُمثنَّى..........................فَاَز1- فَاَز اللِعبَاِن.

..............................................................الُمتَسابِقَاِن..........................2- تَعَادَل الُمتَسابِقَاِن.

..................................................................................................................3- َرَسَم الطَّاِلبَاِن.

َعاَلَمةُ َرْفعِهنَْوُعهُالفَاِعُلالِفْعُلاألَْمثِلَة

الَواُوَجْمُع ُمذَكٍَّر َساِلٌم..........................تَقَدََّم1- تَقَدََّم الُمِجدُّوَن.

..............................................................الُمْستَِمعُوَن..........................2- َسَكَت الُمْستَِمعُوَن.

..................................................................................................................3- أَْنَشدَ الُمْنِشدُوَن.

َق الطَّاِلبَاِن ( . ُب - تَفَوَّ َق الطُّلَّ ) تَفَّوقَِت الطَّاِلبَاُت - تَفَوَّ 1- الفَاِعُل َجْمُع تَْكِسيٍر . 
) اْرتَفََع الطَّائُِر - اْرتَفَعَِت الطَّائَِرةُ - اْرتَفَعَِت الطَّائِراُت (. 2- الفَاِعُل ُمْفَردٌ ُمذَكٌَّر .  

3- الفَاِعُل َجْمٌع ُمؤنٌَّث.   ) تَقَدََّم السَّبَّاُح - تَقَدََّم السَّبَّاُحوَن - تَقَدََّمِت السَّبَّاَحاُت ( .

الِحْظ َوَتعَلّم :4
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المحور الثالث

الموضوع األول

ا بَْيَن القَْوَسْيِن : 4نشاط ِحيَحة ِممَّ )هـ( اْختَِر اإِلَجابَةَ الصَّ

)و( َضْع َخطًّا تَْحَت الَمْطلُوِب : 4نشاط

)ز( َحّدِد الَخَطأ ثُّم َصّوْبهُ : 4نشاط

)ح( أْكَمِل الِقصَّة اآلتيةَ في َخْمَسِة أْسطِر ُمْستَْخدًما الُجْملتَْين الفعليَّة والْسميَّة 4نشاط
استْخداًما َصحيًحا: 

- تَْظَهُر النُُّجوُم لَْيًل  - تَْظَهُر النَّْجَمةُ لَْيًل.  - يَْظَهُر النَّْجُم لَْيًل.  1- فَاِعٌل ُمْفَردٌ ُمَؤنٌَّث :  

ُم. - َحَضَر الُمَكرَّ ُموَن.  - َحَضر الُمَكرَّ َماُت.  - َحَضَرِت الُمَكرَّ 2- فَاِعٌل َجْمُع ُمذَّكٍر َساِلٌم : 

- تَفَّوَق التّْلِميذُ. - تَفَّوَق التّْلِميذَاِن.  - تَفَّوقَِت التّْلِميذَتَاِن.  3- فَاِعٌل ُمثنَّى ُمؤنٌّث :  

................................. 2- اْنتََصَر الَجْيَشْيِن.    ................................. ْوَت.  1- َعَل الصَّ
ِحيَق.................................. 4- يَْمتَصُّ النَّْحَل الرَّ   ................................. 3- تََصافََح الُمتَنَافِسيَن. 

تََشاجَر
..................

اْنَطلَقَِت
..................

دَِت َغرَّ
..................

َوَصَل
..................

- الّطْفَلِن 
- الّطْفلَْيِن

- الُمَسابَقَةَ
- الُمَسابَقَةُ
- الُمَسابَقَِة

- العََصافِيُر 
- العََصافِيِر
- العََصافِيَر

- الُمَسافِِرين 
- الُمَسافُرون

1234

» ذََهْبُت ِلِزيَاَرةِ َجدّي في الَحْقِل ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..............
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أ - أَْنت تَْمتَِلُك قِْطعَةَ أَْرٍض َكبِيَرةً بِِجَواِر النَّْهِر َوالَمْطلُوُب ِمْنَك أْن تَْختَاَر 5نشاط
ّي َحتَّى تَُمدُّ األَْرَض بالَماِء، اْكتُْب َهِذِه الَوِسيلَة َوَسبََب اْختِيَاِرَك : َوِسيلةً للرَّ

ّي يُقَلُّل اْستِهاَلَك الَماِء فََما 5نشاط ب - تََخيَّْل أَنََّك ُمْخترعٌ َوَستَقُوُم بِعََمِل اْختَِراعٍ للرَّ
َهذَا الْختَراعُ ؟ َوَكْيَف نَْستخدُمهُ؟

....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

جـ - اْكتُْب َما يُْملَى َعلَْيَك :5نشاط

�َشاِرْك :5
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المحور الثالث

الموضوع األول

ا بَْيَن القَْوَسْين  : اْختَِر الصَّواَب ِممَّ 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

أَْكِمل الَجْدَوَل التَّاِلي : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجْب :
ن ِمن َعَمود َكبِير يَتمُّ  الشَّاُدوَف ِمْن أَقدِم األََدواِت الَّتِي اْستخَدمَها أَْجَدادنا القُدَماء ويَتكوَّ

ّي بالشَّاُدوِف ُجهًدا  تثبيتِه َعلَى َحافِة النَّهِر ويَحتَوي َعلَى َدلو فِي أحِد َطرفيِّه ويتَطلَُّب الرَّ
َكبيًرا ووقتًا طوياًل  .

) فارغة -  ممتلئة -  طرف (  أ. َمْعنَى َكِلَمة ) حافة ( ...........................   
) عزم  -  ضعف  - إرادة (  ب. ُمضادُّ َكِلَمة ) ُجهدًا ( ...........................  

) القادم - القديم - الثنان معًا ( ج. مْفرد َكِلَمة ) القدماء ( ...........................  
) األنهار-  النَّهار - الثنان معًا ( د. َجْمع َكِلَمة ) النَّهر ( ...........................  

أ. ِصْف شكل الشَّادوف واستخداماته؟ .............................................................................................................

ب. ما عيوب استخدام الشَّادوف للّرّي؟............................................................................................................
ج. هات ِمَن الفقرة :

.- حرف جر: .............................  - فعًل وبين نوعه :............................   
- اسًما وبين علمته : .............................                 - حرف عطف : .......................

د. ماذا تعرف َعِن السَّاقية ؟ وما أهم عيوب استخدامها ؟
 ............................................................................................................................................................................

عالمة اإلعراب كن الثَّاني الرُّ ل كن األوَّ الرُّ نوعها الجملة
الجو معتدل

ينتظم التَّلميذ
جاءت التّلميذات

 المخترعون بارعون

بَكَّــــارأَْنِشَطةُ

الِكتَابَة الَسْرِديَة : 4
ّي تَُوفّر الَوقَت والُجْهَد. تََخيَّْل أَنََّك ُمْختَِرٌع اْختََرَع آلَةً ِللرَّ

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  



55  الصف  الرابع - الفصل  الدراسي  الثاني

بكارمجتمعي

أَْكِمل َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القواعد النَّحويَّة واألساليب : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجْب :
ّي  ّي الَحديثَة واستْخَدامَها فَوائِد وُمميّزات َعِديدة فَِهي تُقلّل ِمْن َزمِن الرَّ ِلتطبِيق وَسائل الرَّ

ّش.  ......... هو إَضافَة الِمياه للنَّباتَات  ّي بالرَّ ّي بالتَّنقيط والرَّ والتَّكاليف وتِزيد اإلنتَاجيّة وِمْنَها الرَّ
َعلى َشكِل َرذَاذ و ......... هو تَوِصيل الِمياه بِكّميَّات ُمنَاِسبَة وبَطِريقَة بَِطيئة َعلَى َشكِل نُقَط.

 ........................... ، ........................... ، ........................... أ. َمْعنَى َكِلَمة    ) إضافة - رذاذ - مناسبة(. 
 ........................... ، ........................... ، ........................... ب. ُمضادُّ َكِلَمة )توصيل - بطيئة - عديدة(. 
 ........................... ، ........................... ، ........................... ج. مْفرد َكِلَمة   )وسائل - فوائد - نباتات(. 
د. َجْمع َكِلَمة    )زمن - إضافة - شكل(.     ........................... ، ........................... ، ........................... 

................................................................................................................ ّي الحديثة ؟  أ. ما ُمميّزات وسائل الرَّ
ّي المناسب.  ب. أكمل مكان النُّقط فى الفقرة بنوع الرَّ

ّي بالتَّنقيط ؟........................................................................................................................... ج. ما ُمميّزات الرَّ
د. هات من الفقرة :

- حرف عطف : ............................. -  حرف جر : .............................    
- ضميًرا : ........................................ - فعًل مضارَعا وَحّوله إلى ماِض : ............................. 

...................................................... أ. أعرب ما تحته خط فيما يلي.   

...................................................... ب. يَزيد الماء في نهر النّيل صيفًا.   

...................................................... ج. جاءت المعلمات إلى المدرسة.   

......................................................  د. المواطن يحب بلده مصر.    

...................................................... هـ. األديان تدعو إلي السَّلم.    

بَكَّــــارأَْنِشَطةُ

الِكتَابَة الَسْرِديَة : 4
اكتْب معلومات عن التَّلوث المائِي وأسبابه.

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  
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َهـات ِمَن الِفْقَرة َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

أكمل الجدول التالي : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجْب :
ّش في ُخطوط ُمستِقيَمة أوعلَى َشكِل َدائِري . وِمن ُمميَّزاتِه أنَّه ل يَحتاج ِلِعنَايَة  ّي بالرَّ قَد يَكون الرَّ

ة ِمثل تَنِقية الِمياه ويعمل َكملّطف ِللَحرارِة وهو َما يُتِيح ُمناًخا ُماَلئًِما ِلنمو النَّباِت. َخاصَّ

وأخري معناها )تنظيف(........................   أ. َكِلَمة َمْعنَاَها )مخفف( ........................  
ة( ........................  وأخرى مضادّها )إهمال(........................   ب. َكِلَمة ُمضادَّها  )ُمعوجَّ

وأخري مفردها )مميَّزة(........................   جـ. َكِلَمة ُمْفَردها )خط( ........................  
وأخري جمعها) أشكال (........................ د. َكِلَمة َجْمعَُها )النَّباتات( ........................  

ّش ؟........................................................................................................................... ّي بالرَّ أ. ما طرق الرَّ
ّش ؟................................................................................................................... ّي بالرَّ ب. ما مميّزات الرَّ
ّش ؟.................................................................................. ّي بالرَّ ج. فكَّر في أّي بيئة يمكن تطبيق الرَّ

د. هات من الفقرة : 
- حرفًا للجّر: .............................  - فعًل مضارًعا : .............................  

- اسًما مذكًَّرا : ............................. - اسًما مؤنثًا : .............................  

عالمة إعراب الركن الثاني وركناها نوعها الجملة
َزَرَع الفَّلُحون

الُجْنِديَّان ُشَجاَعان
َهاُت َحانِيَات األُمَّ

َكتََب التّلِميذُ الدَّْرس

بَكَّــــارأَْنِشَطةُ

الِكتَابَة الَسْرِديَة : 4
اكتب عن تلوث الهواء وكيفيَّة مواجهته.

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  
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ا بَْيَن القَْوَسْين : اْختَر الصَّواَب ِممَّ 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

صّوب الخطأ فيما يلي: 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجْب :
الَماُء هو َمْصدٌر َضُروريٌّ ِلَحيَاتِنا َعلَى األْرِض وَكثِير ِمَن البَشِر قَُضوا َحيَاتِهم بَِسبِب َعدِم تَوفِير الِميَاه 
ر في كثيٍر ِمَن األَماكِن فِي العَالِم  اِلَحة ِللشُّرِب والَّتِي يُؤّدي َعدم تَوافرَها إِلَى اْنتَشاِر َظاهرِة التََّصحُّ الصَّ
ن ِجسُم اإلنَساِن ِمن 70% ِمَن الَماِء َوهذَا يَجعَل الَماء ِسّر الَحيَاِة أَْمر َل ِغنَى َعنه ألنَّ الَماَء لهُ  ويَتكوَّ

َدور فِي ُكّل َوظائِِف الجْسِم.

)أهّميَّتها -  أساسها - عملها( أ. َمْعنَى َكِلَمة )سّر الحياة( ........................  
)ازدياد - عمل - اختفاء( ب. ُمضادُّ َكِلَمة ) انتشار( ........................  

)أجسام -  جسوم -  الثنان معَا( ج. َجْمع َكِلَمة )جسم( ........................   
)موظف -  وظيفة - الثنان معًا( د. ُمْفَرد َكِلَمة )وظائف( ........................   

ر؟......................................................................................................................... أ.  لماذا تنتشر ظاهرة التََّصحُّ

ب. لماذا يعتبر الماء سّر الحياة؟.........................................................................................................................
ج. هات من الفقرة رأيًا وحقيقة............................................................................................................................

د. استخرْج من الفقرة  :
- جملة فعليَّة : .............................  - جملة اسميَّة : .............................  
- حرف عطف : ........................  - اسًما لإلشارة : .............................  

   ...................................................... أ. المبتكرون مقدران من الدَّولة.   
...................................................... ب. الطَّبيباِت ماهراٍت في عملهن.   
...................................................... ج.  الفلحتان نشيطان فى عملهما.   
......................................................  د. حفرت المصريين المجاري المائيَّة.  

تَْقيِيم بَكَّــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَّْدِريب َعلَى الْختِبَاَرات

الِكتَابَة الَسْرِديَة : 4
اكتب معلومات عن حضارة مصر القديمة وأسباب قيامها.

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  
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ّهات ِمَن الِفْقَرِة َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

حّول المذكَّر إلى مؤنَّث والمؤنَّث إلى مذكَّر : 3

الِكتَابَة الَسْرِديَة : 4

اْقَرأ ثُمَّ أَِجْب :
فِي َعام 2008 سّجل ِجَهاز ُشئون البِيئِة َما يُقارب ِمن 102 ُمنَشأه ِصنَاعيَّة تَقُوم بتفِريِغ ِمياه 

ثٍة وفَتَّاَكة للَكائِنَات  الصَّرِف الّصّحى والنّفايَات الّصناِعيّة فِي نَهِر النّيِل وِهي تَحتَوي َعلَى َمَواد ُملوَّ
ث يُدّمر َحيَاة الِمصِريِين . النَّهِريَّة ِمْن أسَماٍك وَطَحالٍب ونَبَاتاٍت وَهذا التَّلوُّ

وأخرى معناها )المخلفات(........................ أ. َمْعنَى َكِلَمة )َسْكب(  ........................   
وأخرى مضادُّها )موت( ........................ ب. ُمضادُّ َكِلَمة )نظيفة( ........................  

وأخرى جمعها )صناعيَّات( ......................... ج. َجْمع َكِلَمة )المصرى( ........................  
وأخرى مفردها )شأن( ....................... د. ُمْفَرد َكِلَمة )أنهار( ........................   

ل جهاز شئون البيئة ؟..................................................................................................................... أ. ماذا سجَّ

ب. ما ضرر النُّفايات الّصناعيَّة فى نهر النيل؟..........................................................................................
ج. اكتب نصائح توجهها لمن يملك هذه المصانع؟....................................................................................

د. هات من الفقرة  :
- رأى : ............................. - حقيقة : .....................................................  
- حرف جر: .................... - فعًل وبين نوعه : .................................   

- اسًما وبين علمته : .............................

   ...................................................... أ. َكتََب الولَدُ الدَّرَس.    
...................................................... ب. تلعُب الفتيات بالكرة الطَّائرة.  
...................................................... ام الّسباحة.  ج. سبحت المتسابقتان فى حمَّ
...................................................... حون من الحقول.     د. جاء الفلَّ

تَْقيِيم بَكَّــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَّْدِريب َعلَى الْختِبَاَرات

ّي بم تنصح المزارعين اآلن للحفاظ على ماء النّيل؟ لو كنت مهندَسا للرَّ
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
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اقرأ الَمْطويَّةَ ثُمَّ َحلّلَها :نشاط

الكتابة 
ِكتَابَةُ َمْطويٍَّةالسرديَّة

2- تَتَحدَُّث الَمْطويَّةُ َعْن : ..................................................................................................................................

3- ُعْنَواُن الَمْطِويَِّة : ......................................................................................................................................

) نَِصيَحةٌ - َمْعلُوَماٌت - تََخيٌُّل َوإِْقنَاٌع ( ْفَحِة الثَّانيِة   4- الَهدَُف ِمَن الصَّ

) نَِصيَحةٌ - َمْعلُوَماٌت - تََخيٌُّل َوإِْقنَاٌع ( ْفَحِة الثَّاِلثَِة   5- الَهدَُف ِمَن الصَّ

) نَِصيَحةٌ - َمْعلُوَماٌت - تََخيٌُّل َوإِْقنَاٌع ( ابِعَِة   ْفَحِة الرَّ 6- الَهدَُف ِمَن الصَّ

7- فَّكْر فِي ُعْنَواٍن آَخَر للَمطويِة .....................................................................................................................

8- أَِضْف َمْعلُومةً َجِديدةً َعْن الِقَراَءةِ ............................................................................................................

9- أَِضْف نَِصيَحةً ِلقَاِرئ الَمْطويَِّة تَُشّجعُهُ َعلَى الِقَراَءةِ .........................................................................

ج دد

َهْل تَْعلَم أَنَّ الِقَراَءةَ...؟
أَدَاةُ اْكتَِساِب الَمْعرفَِة 

َوالَمَهاَرات.
تَُحّسُن ِمْن طِريقَِة 
التَّْفِكيِر َوتَُصّحُح 

ِوْجَهاِت النَّظِر َغْيَر 
السَّليَمِة أَْحيَانًا.

تَُحّسُن ِمْن َمَهاَرةِ 
التَّْعبِيِر َعِن الِفْكِر 

َوالتََّواُصِل َمَع النَّاِس.

َماذَا لَْو...؟
تََوقََّف األَْطفاُل 

والشَّبَاُب َوالِكبَاُر َعِن 
الِقَراَءةِ.

أَْصبََح النَّاُس ُجَهَلَء.
أُْغِلقَِت الَمَكاتُِب َوأَْنِديَةُ 

الِقَراَءةِ َوالَمَطابُِع.

يََجُب َعلَْينَا
العَْودَةُ للِقَراءةِ 

َوتَْخِصيُص َوْقٍت ُمَحدٍَّد 
لََها َوَمكاٍن َهاِديٍء 

للْستَِمتاعِ بَِما نَْقَرأُ؛فَإِنَّ 
الُمْجتََمَع القَارئ َسيَُكوُن 

ُمْجتََمعًا َراقِيًا تَْنتَِشُر 
فِيِه َمَكاِرُم األَْخَلِق 

َوُمْزدِهًرا بِاْلِعْلِم 
َوالَمْعِرفَِة.

أ

اْلقَراَءةُ َحيَاةٌ

........................................................................................................
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الَمْطلوُب ِمْنك ِكتَابةُ َمْطويٍّة تُْعّرُف األَْطفَاَل بِأهّميَِّة الَماِء فِي َحيَاتِنَا َوتَدُعو إِلى تَْرِشيِد االْستِهَلِك 
َوالِحفَاِظ َعلَْيِه ؛ ِلتُوّزَع َعلَيِهم بَِمدينَتَك ) 50 : 100 َكِلَمٍة( :

أوال : اْختَْر ُعْنوانًا .............................................................................................................................................................................
ثَانِيًا : اْبَحْث َعِن الَمعلوَماِت َوالَحقَائِِق ِمْن ِخلِل الُكتُِب ِوَشبََكِة الَمْعلوَماِت )اإِلْنتَْرنت( َواْكتُْبَها :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................

نَّظم ِكتَابَتََك :

لتنس :
- أساليب التَّخيُّل واإلقناع  - المعلومات    - العنوان الجذَّاب   - عدد الكلمات   

- علمات التَّرقيم( - اإلملء الصَّحيح   - الخطُّ الجميل    - النَّصائح   

ْخِطيُط لِكَتاَبِة َمطِوية التَّ
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ِكَتاَبُة َمطِويٍة

اكتْب َمْطويّة تُْعّرُف األَْطفَاَل بِأهّميَِّة الَماِء فِي َحيَاتِنَا َوتَدُعو إِلى تَْرِشيِد نشاط
الْستِهاَلِك َوالِحفَاِظ َعلَْيِه؛ِلتُوّزَع َعلَيِهم بَِمدينَتََك ) 50 : 100 َكِلَمٍة( :

..........................

ج دد أ

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

..............................................................................

- المعلومات    - العنوان الجذَّاب   - عدد الكلمات   

- اإلملء الصَّحيح   - الخطُّ الجميل    - النَّصائح   

- أساليب التَّخيل واإلقناع  - علمات التَّرقيم 

الِكَتأَبُة الّسْردّية

التنس   
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َعدد اْلَكلَمات

اْلعُْنَوان اْلَجذّاب

الَمعلُومات

قنَاع أََساليب التّخيل واإْلِ

النََّصائح

تَقيِيم ذَاتِي َعلَى ِكتَابَتِي

اْلَخطُّ اْلَجميل

ِحيح اإْلْماَلء الصَّ

عاَلَمات التَِّرقيم

َها َوَوّزعَها َعلَى أَْطفَاِل َمِدينتَك  َصّوْب َوَعدِّل األْخَطاَء َوأَِضْف أَّي نَْقٍص بِالَمْطويِّة ثُمَّ قُصَّ
ِلتَُشّجعَُهم َعلَى الِحفَاِظ َعلَى الَماِء :

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................
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اْقَرأ اْلِفْقَرة التّاليَة ثُم أَِجب :1نشاط

اْقَرأ البَْيتَْيِن اآلتِيَْيِن ثُمَّ أَِجْب :2نشاط

أَْنَت ُمَهْنِدٌس َوتُفَّكُر فِي إِيَجاِد بَْعِض الَوَسائِل الَجِديدِة الّتِي تُقَلُّل ِمِن 3نشاط
اْستِْهاَلِك الَماِء ِمثْل ُصْنبُوٍر يُْغلَُق َمِن تِْلقَاِء نَْفِسِه بَْعَد أَْن تَْفرَغ ِمن َغْسِل 

يََدْيَك فِّكر فِي َوسيلٍَة َجِديَدٍة تَُحقُّق ذَِلَك.

م
َّ
ل
َ
ع

َ
ت
َ
ِحظ و

َ
ل

الَماُء ُهَو الّسبَب اأْلََساسي فِي قِيَاِم الَحَضاَراِت ، فَأَْعَظُم الَحَضاَراِت التَّاِريخيَِّة نََشأَْت َعلَى ِضفَاِف 
البَِحاِر َواألَْنَهاِر َكَحَضاَرةِ َواِدي النّيِل فِي ِمْصِر القَِديَمِة ،َوتُعَدُّ َهِذِه الَحَضاَرةُ َمْهدَ الَحَضاَراِت 

فَالَماُء   ، الَماِء  ُوُجودُ  لَْواَل  ِلتَْستَمرُّ  َكانَْت  َما  الِحَضاَراُت  ،َوَهِذِه  الّسنِيَن  ِلاَلِف 
ِسرُّ الَحيَاةِ ؛ ِلذَا يَِجُب َعدَُم التَّعَدّي َعلَْيِه ألَنَّ َهذَا َسيَُكوُن تَعَديًا َعلَى َحّق األَْجيَاِل 

القَاِدَمِة فِي الُحُصوِل َعلَى الَماِء العَْذِب.
أ- تَتََحدَُّث الِفْقَرةُ َعْن  : .................................................................................................
ب- َضْع ُعْنَوانًا للِفْقَرةِ : ...............................................................................................

ج- فِيَم تُْستْخِدُم الَماُء فِي َحيَاتَِك اليَْوميَِّة ؟ ..............................................................................................
د - ِمْن ِوْجَهِة نََظِرَك،َكْيَف يُْمِكنَُك تَْقِليُل اْستِْهَلِك الَماِء فِي َحيَاتَِك اليَْوِميَِّة ؟ 

.......................................................................................................................................................................

هـ - اْستَْخِرْج َجْمَع )الَحَضاَرة( ...............................................................................................................

َوفِي ُكلُّ َوْقٍت َوفِي ُكّل ِحين ِليــن   َسَلٌم َعلَى ِمْصَر فِي األَوَّ    
َونِيــل َوِعْلـًما َونُْبــًل َوِديـن َسَلٌم َعلَى ِمْصَر َشْعبًا َوَجْيًشا      

اْستَْخِرْج ِمن البَْيتَْيِن :
َكِلَماٍت لََها النَّهايَةُ نَْفُسَها : .............................................................................................................................................................................

تَْعبِيًرا َمَجازيًّا :...................................................................................................................................................................................................................
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نَِة :4نشاط ِحيَح ِلْلَكِلَمِة الُملَوَّ ْبَط الصَّ اْختَِر الضَّ

ا بَْيَن القَْوَسْيِن ِلْلكلَمات اْلُملَّونة :5نشاط ِحيَحة ِممَّ اْختَِر اإِلَجابَةَ الصَّ

َحّدْد نَْوَع اْلُجْملَِة فِيَما يَِلي ثُمَّ بَيِّْن ُرْكنَْيَها :6نشاط
ي الّصْدُق َصاِحبَهُ. ب - يُْنِجّ اُل ُمِجدُّوَن فِي أَْعَماِلِهْم.    أ- اْلعُمَّ

د - َوَصَل الِقَطاَراِن فِي الَمْوِعِد الُمَحدِّد. جـ - الشَُّجْيَراُت ُمثِْمَراٌت .    

 أ- تَْنَطِلُق ُمَسابَقَةَ الَخّط العََربِّي فِي َشْهِر ِسْبتَْمبَِر) ُمَسابَقَةُ - ُمَسابَقَِة -ُمَسابَقٍَة ( . 
ب- يَُحاِوُل الُمْشتِركيَِن ِكتَابَةَ ُجَمٍل َجِميلَِة ) الُمْشتَِرُكوَن - الُمْشتَِرَكاُت - الُمتََشاِرَكْيِن (.

ج- َحَضرِت اْلَخطَّاِطيَن ) اْلَخطَّاَطاِن - الَخّطاَُطوَن - الَخطَّاَطاُت ( إِلى الُمَسابَقَِة.

بَيّن َعاَلَمة َرْفِع َما تَْحتَهُ َخّط ، َمَع ِذْكِر السَّبَِب :7نشاط
ْفعِ .................................. ،السَّبَُب : ..................................( .) َعَلَمةُ الرَّ  أ- الطُّلب ُمتََسابِقُوَن فِي الِكتَابَِة بَِخّط َجِميِلِ
ْفعِ .................................. ،السَّبَُب : ..................................( ) َعَلَمةُ الرَّ ب- أَْنَشأَ الُمَهْنِدُسوَن َمْبنَي َعِظيًما.   
ْفعِ .................................. ،السَّبَُب : ..................................( ) َعَلَمةُ الرَّ ج- الَكِلَمات ُمعَبَّرةٌ َعْن َصاِحبَِها.  
ْفعِ .................................. ،السَّبَُب : ..................................( ) َعَلَمةُ الرَّ د - تََصافََح الفَِريقَاِن قَْبَل بَْدِء الُمبَاَراةِ . 

- اْنتََهِت الفَتَْرةِ الُمَحدّدَةِ. - اْنتََهْت الفترةُ الُمَحدّدَةُ.  اْنتََهِت الفَتَْرةَ الُمَحدّدَةَ.  

ِحيِن َحَصدَا الثَّماَر. - الفَلَّ َحْيِن الثَّماَر.  - َحَصدَ الفَلَّ َحاِن الثَّماَر.   َحَصدَ الفَلَّ

- األَْسئِلَةُ ُمتَنَّوَعٍة. - األَْسئِلَةُ ُمتَنَّوَعةً.   األَْسئِلَةُ ُمتَنَّوَعةٌ.   

َمِت الُمعَلَّماَت الفَائَِزاِت.  - َكرَّ َمِت الُمعَلَّماُت الفَائَِزاِت.  - َكرَّ َمِت الُمعَلَّماِت الفَائَِزاِت.   َكرَّ

أ

ب

ج

د

ُلنَْوُعَها ْكُن األَوَّ ْكُن الثَّانِيالرُّ الرُّ

..................................................

.................................................

.................................................

...............................................

..................................................

.................................................

.................................................

...............................................

..................................................

.................................................

.................................................

...............................................
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ب

ج

د
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ا يَِلي :8نشاط اْكتُْب نَِصيَحةً للَْشَخاِص الَمْوُجوَدِة بُكّل َمْوقٍِف ِممَّ

اْكتُْب َمْطويَّةً تُْعّرُف األَْطفَاَل بَِخَطِر تَلّوِث الَماِء َوَكْيفيَِّة الِحفَاِظ َعلَْيِه 9نشاط
َوَوّزْعَها بَِمِدينتَِك )30 - 50 كلمة( :

أ- أََحدُ ِجيَرانَِك يَْغِسُل َسيَّاَرتَهُ بُِخْرُطوِم الَماِء ُكلُّ يَْوٍم.

........................................................................................................................................................................................................................

ِغيَرةُ تَتُْرُك ُصْنبُوَر الَماِء َمْفتُوًحا ِعْندَ َغْسِل أَْسنَانَِها. ب - أُْختَُك الصَّ

........................................................................................................................................................................................................................

ّي القَِديَمةَ فِي َرّي أَْرِضِه الّزَراِعيَِّة. ٌح يَْستَْخِدُم َطَرائَِق الرَّ جـ - فَلَّ

........................................................................................................................................................................................................................

.......................... ..........................

ج دب أ
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...................................
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...................................

يَِجُب َعلَْينَاَماذَا يَْحدُُث لَْو...؟العُْنَواُن َث(...؟ َهْل تَْعلَُم أَنَّ )التَّلوُّ
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اِلُث الِمْحَوُر الثَّ

ُمْجَتمِعي

اِني  اْلَموُضوُع الثَّ

ْدِويِر ِإَعاَدُة التَّ
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تََخيَّْل أَنََّك تََرى َصفًّا َطِويًل ِجدَّا ِمَن الشَّاِحنَاِت الضْخَمِة ذَاِت الُحُمولَِة الَكبِيَرةِ ُربََّما تَتََساَءُل : 
َوَماذَا تْحِمُل َهِذِه الشَّاِحنَاُت َعلَى َهذَا الطَِّريِق الطَِّويِل ؟ أُْخبُِرَك بِأَْن تَُواِصَل َمِعي التَّخيُّل فَتََرى 

ُكّل َشاِحنَة ِمْنَها َوِهَي تَْحِمُل َعلَى َمتْنَِها 40 ُطنًّا ِمَن األَْجِهَزةِ التُْكنُولُوِجيَِّة القَِديَمِة الَّتِي لَْم يَعُْد 
يَْحتَاُج إِلَْيَها النَّاُس فِي العَالَِم ! 

وَرةَ ؟ ُربََّما لَْم تُْدِرُكَها بَْعدُ ، دَْعنِي أَْشَرْح لََك َما تََخيَّْلتَهُ َمِعي . َهْل تََخيَّلَت الصُّ
ُمْنذُ َسنََواِت َطِويلٍَة َوالعَالَُم يُعَانِي من نُفَايَاٍت تَُضَرُ بِالبِيئَِة الُمِحيَطِة بِنَا ، َوتَتُْرُك آثاََرَها السَّيئةَ 
َعلَى َحيَاتِنَا ، َو يَْظَهُر ذَِلَك فِي الفَيََضانَاِت َوالسُّيُوِل َواْرتِفَاعِ دََرَجاِت الَحَراَرةِ ونُْدَرةِ الَماِء ، 
َوَزادَ أَْمُر النُّفَايَاِت ُصعُوبَةً َمَع ذَِلَك التَّقَدُِّم التُْكنُولُوِجي ؛ َحْيُث أَْصبََحِت األَْجِهَزةُ التِّْكنُولُوِجيَّةُ 

) َكالَهاتِِف الَمْحُموِل َوالَحاِسِب الِليِّ ( ِهَي أَْيًضا نُفَايَاٍت ؛ فالْناُس فِي ُكل أَْنَحاِء العَالَِم يَْسعَوَن 
ِلِشَراِء الَحِديِث ِمْنَها ، َواَل يَْعلَُموَن أَْيَن َوَكْيَف يَتََخلَُّصوَن ِمَن القَِديِم أَِو الُمعَطَِّل ِمْنَها ، َحتَّى بَلََغ 

َحْجم تِْلَك النُّفَايَاِت 52 ِمْليُوَن ُطّنٍ َحْسبََما ذََكَرِت األَُمُم الُمتَِّحدَةَ .

النُّفَايَاُت اإلِلْكتُُرونِيَّةُنَّص الستَِماع :



الموضوع الثاني سلسلة  كتب بكار للمرحلة  االبتدائية68

المحور الثالث

ُربََّما تَتََساَءُل : َوَماذَا نَْفعَُل َكْي ال نُعَانِي ِمن تِْلَك النُّفَايَاِت التُّْكنُولُوِجيَّةَ ؟
لَقَْد لََجأ اْلعَاِلِم إلَى إَعادَةِ تَْدِوير تِْلك النُّفَايَات ؛ أَي اْلُحُصوِل َعلَى مكوناتها الدَّاِخِليَّة فِي تَْرِكيبَِها 
واستخلص اْلَمعَاِدِن الثَِّمينَِة ِمْنَها ، َوإَِعادَة اْستِْخدَاَمَها فِي منتجاٍت ُمِفيدَةٍ تُْكنُولُوِجيَة . َكَما فَعَْلُت 
اليَابَان . . فَِفي َعام 2018 َكانَت اليَابَان تَْستَِعدّ لتنظيم أُوِلْمبِياد ُطوِكيُو الَّتِي أُقِيَمْت َعلَى أَْرِضَها 
ع بِنُفَايَاتِِهم اإِلِلْكتُِرونِيَّة  َعام 2021 ، وَطالَبت اللَّْجنَة األولَْمبِّيَّة اليَابَانِيَّة اْلُمَواِطنِين ُهنَاك بِالتَّبَرُّ

يَّةً َوبُرونِزيَّة ِهي َعدَد َجَوائِز الُمَسابَقَات ، فََجَمْعت  ِلِصنَاَعة 5 آاَلف ِميداِليَة ذََهبِيَّةً َوفِّضِ
79 َطّن ِمَن األَْجِهَزةِ اإِلِلْكتُِرونِيَّة اْلقَِديَمِة َعلَى َمدَى َعاَمْين  ، َكاَن ِمْن بَْينَِها 6 َمَليِين َهاتِف

ِة والبُروْنز الَّتِي تَْكِفي  َمْحُمول ، َحصلُوا ِمْنَها َعلَى َعَشَرات الِكيلُوجَراَمات ِمن الذََّهِب َواْلِفضَّ
ِلُصْنع الِميدَاليَات ، َوَهَكذَا تَْخلُّصوا ِمن النُّفَايَات اإِلِلْكتُِرونِيَّة وَوفَُّروا ثََمن اْلَمعَاِدن اْلَمْطلُوبَة .

بِِمْصر أيًضا أَْعلَْنت َوَزاَرة البِيئَة َعْن ُمبَادََرةِ » E-Tadweer « ِللتََّخلُِّص ِمْن نُّفَايَاتِنَا اإِلِلْكتُِرونِيَّة 
َصٍة ، َواْلُحُصوِل َعلَى قََسائِم تَْخِفيض بَداًَل ِمْنَها يُْمِكنُنَا بَِها  َوذَِلك بِتَْسِليِمَها إلَى َشِركاٍت ُمتََخّصِ
ِشَراُء أْجِهَزة إِلْكتُِرونِيَّة َجِديدَة ،َوَهَكذَا يَُكوُن اْلعََمُل َعلَى ِمْحَورين َكَما تخطط ُحكوَمة بَِلِدنَا ُهَما 

ث البِيئِي ، َوااِلْستِْغَلُل اأْلَْمثَل ِلَمواِردَنَا الُمتَاَحة . . : تَْقِليُل التَّلَوُّ
ة ؟ فََهل فَكَّْرُت فِي نُفَايَاتَِك التُّْكنُولُوِجيَـّ
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َهِذِه قَائَِمةٌ بالعديد ِمن النفايات الَّتِي يُعَاد تدويرها َضع َعاَلَمة )√(1نشاط
بَِجانِب اإِلِلْكتُِرونِيَّة ِمْنَها :

ِحيَحِة :2نشاط ِحيَحةَ و )×(أمام َغْيُر الصَّ َضع عالمة)√(أمام اْلِعبَاَرةَ الصَّ

أَْكِمل اْلَجَمل اآْلتِيَة ُمستَخدًما األْرقَام الَّتِي أََماَمك :4نشاط

أَِجب َعن السُّؤالَين اآْلتِيَْين :3نشاط

هاتف منزليخشبهاتف محمول

أجهزة لوحيةتلفاززجاج

ماسح ضوئيجلدطابعة
ميكرويفحديدأوراق

)     ( أ- تَْحِمل الشاحنات َعلَى الطَِّريِق الطَِّويل 40 ُطنًّا ِمْن بَقَايَا الطَّعَاِم .  
)     ( ة بالبيئة .   ارَّ ب - لََجأَ اْلعَالَُم إلَى إَعادَةِ التَّْدوير ِلَحّلِ ُمْشِكلَة النُّفَايات الضَّ
)     ( جـ - لَْيَس فِى ِمْصَر أَّى َمْشُروعٍ للنُّفَايات اإِلِلْكتُِرونِيَّة .    
)     ( د - اُْستُْخِدَمت اليَابَان المخلفات اإِلِلْكتُِرونِيَّة فِي تَْزيِيِن الشََّواِرع .   

أ- َصنَْعت اليَابَان ............... ِميداِليَة ُمْستَْخدَمةً النُّفَايَات اإِلِلْكتُِرونِيَّة .

ب - ُكلُّ َشاِحنَة ِمن باِريس إلَى سنغَافُورة َكانَْت تَْحِمُل ............... ِمَن األَْجِهَزةِ اإِلِلْكتُِرونِيَّة اْلقَِديَمة .

جـ - أُوِلْمبِياد ُطوِكيُو َكانَت َعام ............... .

َرِر الَِّذي تََسبُّبُه النفايات فِي البِيئَة اْلُمِحيَطة بِنَا ؟ . أ- َما الضَّ

ب - َما َرأْيُك فِيَما قَاَمت بِِه اليَابَان فِى دوَرتِها ِللْلعاِب األولَْمبِّيَِّة ؟ .

أَْنَشَطةُ ِكتاِب الَمدَرَسةالنّفَايَات اإللكتُرونِيَّةنَّص الستَِماع :
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......................................                    ........................................... 

......................................                    ......................................

ف َمْعلُوَماتِِهم 5نشاط بِاْلُمَشاَرَكة َمع زمالئك أُْنِشئ استبيانًا بَِمدَرَستِك لتَتَعرَّ
َعن النُّفَايَات اإِلِلْكتُِرونِيَّة :

اْكتُْب َما يُْملَى َعلَْيَك :7نشاط

   1- َهْل َسبََق أَنَّ َسِمْعت َعْن النفايات اإِلِلْكتُِرونِيَّة ؟     

   2- َهْل تَْعِرُف أَنَّ اإلِلْكترونِيَّات يُْمِكُن أَْن يُْستَْخَرَج ِمْنَها ذََهب ؟ 

   3- َهْل تَعتَِقد أَنَّ النُّفَايات أَْصبَحت ثروةً حقيقيةً للبِلد ؟  

   4-  َهل تُِحبُّ أَْن تَُشاِرَك فِى َمْشُروع E -Tadweer ؟  .  

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

تََخيَّل إِنَّك أَْصبَْحت مشارًكا فِى َمْشُروع E -Tadweer ومسئوًل َعْن التَّْعِريِف 6نشاط
بِِه َونَْشِره بَْين زمالئك بِاْلَمْدَرَسة . اْختَر الطَِّريقَة اْلُمنَاَسبَة َواْكتُب َعْنَها :
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َمةُ تُعَبُِّر َعْن فََكِرة إَعاَدة التَّدِوير َواِلْستِْخَدام ، 1نشاط َهِذِه اْلعاَلَّ
فََهل َسبََق أَنَّ َرأَْيتَُها ِمْن قِبَِل ؟ َوَماذَا تُْعَرف َعْنَها ؟ 

استَخرج من الُمعَجم َمعَانِي الَكلَمات اآلتِيَة ، ثم َضعَها فِي ُجملٍة  ؟ 2 )أ(نشاط

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

الُجْملَـــةالَمْعنَىاْلَكِلَمة 

................................................................التَّْدِوير

................................................................تَْصنَع

................................................................تَْختَِزنَُها

...............................................................تَْكتَِرث

..............................................................ُمْبتََكَرة

..............................................................اْستِْهاَلك

..............................................................إَِراَدة

َفّكـــــر :1

ْف :2 اْقَراأ َواْكَت�شِ

أَْنَشَطةُ َما قبل اْلِقَراَءِة

ة : ُحلٌم لَيَس ُمْستَِحيال قِصَّ
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َراَسِة فِى َمادَّة اْلعُلُوَم َعْن َمْوضوعٍ إَعاَدة اِلْستِْخَدام و التَّْدِوير َوَدْوُرَها فِى   بَْعد فَتَْرٍة ِمْن الّدِ
يَّة تَْطبِيق َهذَا اْلَمْفُهوِم َوقُِرْرت اْلبَْدء في تَطبيقه فِي  اْلِحفَاُظ َعلَى البِيئَِة ، َشعَْرت » ُجود « بِأَهّمِ

بَْيتَِها أوًل ثُّم َحيَِّها ، َحتَّى تَْستَِطيع تَْغيِير اْلعَاِلم بِأَْكَمِله . َدَخلَت » ُجود « ُغْرفَتَِها َوقُِرْرت أَن تَْصنَع 
قُبَّعَةََ َونُظَّاُرةََ ِمْن اأْلَْوَراِق القَِديَمة الَّتِى تَْختَِزنُها . َخَرَجت » ُجود « ِمن ُغْرفَتَِها مرتَِديَة اْلقُبَّعَة 

والنَّظَّاَرة اللَّتَْين َصنَعتُهَما ، قَائِلَةً : ِمْن اآْلَن اْسِمي منقذة اْلعَاِلم » ُجود « فَُحلِمي إْنقَاذُ اأْلَْرِض ، 
وَسأبَدأ بِبَيتِنَا اْلعَِزيز ، َضِحك أَْفَراد أُْسَرتها َظنًّا ِمْنُهْم أَنََّها تََمثَّل َدوًرا بَِمْسَرِحيَّة ُكوِميديَّة .  

ْرت اْلبَْدَء فِى اْلعََمل َوبََدأَت بَِوالَدتِها َوَجلََست َمعََها بالَمْطبَخ فََوَجْدتَها  لَْم تَْكتَِرْث » ُجود « بَل قَرَّ
ي   لَصة َوُعْلبَة اللَّبَن ، فََوقَْفت بُِسْرَعٍة قَائِلَةً : َل تَْرِمي َهِذِه اأْلَْشيَاِء يَا أُّمِ تَُهم بِِإْلقَاء بَْرَطماِن الصَّ

ا ُعْلبَة اللَّبَن فَُصنِعَت  َهيَّا لنعيد اْستِْخَداَمَها ، فَغََسلَت البَْرَطمان َوَوَضعَت التََّوابِل بَِداِخِله . . أَمَّ
بَِها ُزْهِريّةً َجِميلَةً تَعَلَّق فِى اْلَمْطبَخ ، اِبتَسَمت اأْلُّم وَشَكرتَها .

1

2
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َهت » ُجود « إِلَى أَِخيَها ُعَمر لتراقبه ، فََرأْت العَِديَد ِمَن اللُِّعِب اْلَمْكُسوَرِة أَْو اْلقَِديَمة الَّتِي  تََوجَّ
َكاَن يَْستَْعِملَُها َوُهَو ِطْفٌل َرِضيٌع َوُهنَا َوقَْفت » ُجود « قَائِلُه : أَنَا » ُجود « المنقذة َهيَّأ يَا أَِخي 

اِلَحة ِلِطْفل َرِضيٍع ليلعَب  فلتَُساِعدنِي ، َوبََدأَت بِتَْصنِيف اللُّعَب ، َوقُِرْرت أَْن تُْعِطَي اللَِّعب الصَّ
بَِها ، َواْلَمْكُسوَرةُ َحاَولَت تَْصِليُح َما يُْمِكُن إْصاَلُحهُ ِمْنَها ، وابتَكَرْت لَِعبُةً َجِديَدةً ِمَن بَقَايَا اللُّعَب 

فَفَِرح أَُخوَها كثيًرا َحْيُث أَْصبَْحت ُغْرفَتِه ُمنَظََّمةً َوبَِها لَِعٌب َجِديَدةٌ مبتكرةٌ .

َهت ِلَواِلِدَها َوقَْد َكاَن يَْجِلُس بِغَْرفَِة اْلَمْكتَب يَخّطُط َويَْكتُُب َويُْطبَع  لَم تَْكتَِف » ُجود « بِذَِلَك بَْل تََوجَّ
اأْلَْوَراق فَنََظْرت » ُجود « َوقَالَت : أَنَا » ُجود « الُمنِقذَةُ َل نَْحتَاُج يَا أُبَّي ِلْستِْخَدام ُكلُّ َهِذِه 

اأْلَْوَراِق يُْمِكن اْلِكتَابَة َعلَى الَحاُسوب لتَقِليل اْستِْهاَلك اأْلَْوَراق َواْستِْخَداِمَها ِمْن اْلِجَهتَْيِن ، َضّم 
الَواِلُد اْبنَتَهُ قَائِاًل : أَْنتُم أَْجيَاُل اْلُمْستَْقبَِل َوأََمُل اْلعَالَم ، َوأَنَا فَُخوٌر بِِك يَا اْبنَتِي منقذة اْلعَاِلم ، 

َراَدةُ تَْصنَُع اْلُمْستَِحيَل .  فَاْلُحْلُم يَْبَدأ بِِفْكِرٍة َواْلِفْكَرةُ تَتْبعَُها إَراَدةٌ ، َواإْلِ

3
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الُمْعَجم اللُّغَِوي
معناهاالكلمة 
االستخدامالتَّدوير
الحمايةالحفاظ
أحسَّتشعرت
تقدرتَستَِطيع
تفعلتصنع
تحتفظ بهاتختزن

معناهاالكلمة 
البسةمرتدية
حمايةإنقاذ
اعتقادًاظنًا

تهتمتكترث
ضحكتابتسمت
فرزتصنيف

معناهاالكلمة 
اخترعتابتكرت
مرتبةمنظمة
جديدةمبتكرة
استعمالاستخدام
استخداماستهلك

احتضنضم

معناهاالكلمة 
رجاءأمل

متباهفخور
عزيمةإدارة

الصَّعبالمستحيل

مضادهاالكلمة 
التَّضيِيعالحفاظ
النهايهالبدء
أخيًراأوال

تعجزتستطيع
الحديثةالقديمة

مضادهاالكلمة 
تَُضيِّعتَختَِزن

انتهيابدأ
السماءاألرض

يقينًاظنا
تهملتَكثَِرث

مضادهاالكلمة 
فقدتوجدت
قبيحةجميلة

رجعتتوجهت
حزنفرح

مضادهاالكلمة 
فقدتوجدت
قبيحةجميلة

رجعتتوجهت
اِلَحة الفَاِسدَةالصَّ

مضادهاالكلمة 
فوضىمنظمة

إنتاجاستهلك
زيادةقليل
فَاَرَقَضمَّ

الَماِضىالُمستَقبَل

جمعهاالكلمة 
فتراتفترة
موادمادة
غرفاتغرفة
العوالمالعالم
بيوتبيت

جمعهاالكلمة 
مسرحياتمسرحية
األعمالالعمل
علبعلبة
أمهاتأم

زهرياتزهرية

جمعهاالكلمة 
أطفالطفل

المكاتبالمكتب
المنقذاتالمنقذة

آباءأب
فخورونفخور
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ملخص الدرس
جس و

بم شعرت جود بعد دراسة ماده العلوم؟

كيف ساعدت جود أخاها عمر ؟

ت جود نفسها؟وما حلمها ؟ بم سمَّ

ماذا قال الوالد لجود على جهدها ؟

ماذا صنعت جود من أدواتها القديمة ؟

ما اقتراح جود على والدها ؟

كيف ساعدت جود أمها ؟

ماذا ظنَّ أفراد األسرة عن جود ؟

 - شعرت بأهمية تطبيق مفهوم إعادة التدوير وقررت البدء بتطبيقه في بيتها أوًل.

 - قررت أن تعطى اللعب الصالحة لطفل رضيع، وأصلحت اللعب المكسورة 
وابتكرت لعبة جديدة من بقايا اللعب فأصبحت الغرفة منظمة.

ت نفسها منقذة العالم وحلمها إنقاذ األرض .  - سمَّ

 - قال لها: أنتم أجيال المستقبل وأنه فخور بها والحلم يبدأ بفكرة التى تحتاج 
إلي عزيمة وإرادة ومن هنا تحقق المستحيل.

 - صنعت جود قبعة ونظارة من األوراق القديمة التى تختزنها.

 - اقترحت عليه الكتابة على الحاسوب لتقليل استهالك األوراق واستخدامها في الجهتين.

 - قامت جود بإعادة استخدام البرطمان ووضعت التوابل داخله بعد تنظيفه 
وصنعت زهرية جميلة من علبة اللبن الفارغة.

س

س

س

س

س

س

س

س

مفردهاالكلمة 
الجهةالجهات
جيلأجيال
اللعبةاللعب
بقيةبقايا

مفردهاالكلمة 
العلمالعلوم
التىاللتي
الشئاألشياء
الورقةاألوراق

جمعهاالكلمة 
األحلمالحلم
فكرفكرة
إراداتإرادة
البيئاتالبيئة

المفاهيمالمفهوم

- ظن أفراد األسرة عن جود أنها تمثل دوًرا في مسرحية كوميدية .

؟

؟

؟

جس
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قائمة 2قائمة 1

   - جاء الولد من المدرسة .

   - نبت الزرع في األرض.
   - جاءت البنت من المدرسة.
   - نبتت النخلة فى الصحراء.

   - تنطلق المهندسة إلي العمل.   - ينطلق المهندس إلى العمل.

   - اهتمي بدروسك يا ريم.   - اهتم بدروسك يا محمد.

 * المجموعة األولي في القائمة 1:  للفعل الماضي المذكر لن تجد في نهايته تاء ساكنة 
                                             ) تاء التأنيث( ألن فاعله مذكر على عكس المجموعة األولى 
                                            فى القائمة 2 التى انتهت األفعال )جاءْت - نبتْت( بتاء ساكنة 

                                         ) تاء التأنيث ( ألن الفاعل مؤنث.
* المجموعة الثانية في القائمة 1: نجد أن الفعل مضارع )ينطلق( بدأ بـ ياء ألن فاعله مذكر  

* أما المجموعة الثانية في القائمة 2: نجد أن الفعل بدأ بـ تَـ )تَنطلق( ألن فاعله مؤنث.
* المجموعة الثالثة في القائمة )1(: نجد أن الفعل أمر ولم ينتهى بـ ياء المخاطبة ألن 

                                            األمر للمفرد المذكر أما أذا كان األمر للمفرد المؤنث 
                                            فنضيف لفعل األمر ياء المخاطبة في أخر فعل األمر.

النَّْحـــو

مطابقة الفعل للفاعل تذكيًرا وتأنيثًا
اقرأ ولحظ 

واكتشف

لحظ

القاعدة

الفعل الماضــى: إذا كان فاعله مؤنثًا نضيف لخره »تاء تأنيث ساكنة«. ☺

الفعل المضارع: إذا كان فاعله مؤنثا يبدأ بـ »تاء متحركة بالفتح«.  ☺

فعــل المـــــــر:  للمفرد المؤنث تصنيف له »ياء مخاطبة«. ☺
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....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

أَِجب َعِن األَْسئِلَِة اآْلتِيَة :2 )ب(نشاط

ة ثُّم اُْكتُب ُملَخًصا ألَحَداثَِها:2 )جـ(نشاط َوَر اآْلتِيَة بِنَاًء َعلَى َما َوَرَد بِاْلِقصَّ َرتَّب الصُّ

اْختَر ِمْن اْلَكِلَماِت اآْلتِيَة َما يُنَاِسُب ُكلَّ ُجْملٍَة : 2 )د(نشاط

َحان اآْلن َوْقِت اْلِقَراَءِة اْلَجْهِريَّة ، اتَّبَع تَْعِليَمات ُمعَلُِّمك :2 )هـ(نشاط

ْرَت أَنَّ تَْفعَل ؟        1- فِي أَّى َمادَّة ِدراِسيَّة دََرَست »جود« َمْفُهوم إَعادَة التدوير ؟ َوَماذَا قَرَّ
....................................................................      

   2- أَْين بَدَأَت »جود« فََكِرة إَعادَة التَّدوير ؟ َوَماذَا أُْطلَقَْت َعلَى نَْفِسَها ؟ 
   3- َكْيف َساَعدَت »جود« أََخاَها فِى تَْطبِيق َمْفُهوم إَعادَة التدوير َوااِلْستِْخدَام ؟  

 ....................................................................         
   4- اْستَْخِرج ِمن النَّّصِ : 

ب - مرادف ) استخدام (..............        أ - مضاد ) خارجة ( ..............  
د - جمع ) َوَرقة (..............       جـ - مفرد) ُعلَب (  ..............  

) اْستِْهاَلك - تَْصنَع - تَْطبِيق - يَْكتَِرث - ُكوِميِديَّة (
1- لم  ............... »أحمد« بما قاله صديقه .

2 - مثلت »نادين« مسرحية ............... بالمدرسة.

3 - يجب الحدُّ من ............... الماء.

4 - قامت المدرسة بـ ............... مشروعٍ للحفاظ على البيئة.

5 - اإلرادة القوية ............... المعجزات.

أَْنَشَطةُ َما بَْعَد اْلِقَراَءِة
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      ُكّل اْلُجَمِل الَّتِي َكتَْبتَُها َجَمل فَعَلَْيه تَْبدَأ بِِفْعل َماض
1- إذَا َكاَن اْلفَاِعُل اْسًما ُمذّّكًرا َكاَن اْلِفْعُل َخاِليًا ِمْن تَاِء التَّأْنِيث

2- إذَا َكاَن اْلفَاِعُل ُمَؤنَّثا تَدُْخل تَاء التَّأْنِيث َعلَى آخر اْلِفْعِل

وَرِة الثَّانِيَِة .............. . وَرِة اأْلُولَى .............. اْلِفْعِل اْلَماِضي فِى الصُّ 1- اْلِفْعِل اْلَماِضي فِى الصُّ
2 - اْختَلَف َشْكل اْلِفْعل فِى الصُّوَرتَْين بِِإَضافَة َحْرف .............. بِالصُّوَرة الثَّانِيَة .

3 - إذَا َكاَن اْلفَاِعُل اْسًما ُمذّّكًرا فاََل تَْدُخُل .............. َعلَى آَخَر اْلِفْعِل .
4 - إذَا َكاَن اْلفَاِعُل اْسًما ُمَؤنَّثا تَْدُخل .............. َعلَى آَخَر اْلِفْعِل . 

1-   ............... اْلعَاِلَمة ُمَرَكبَة الفََضاء .             2 - ............... الثَّْلُج َماًء.

ْفل اْلَحِليب. 3-   ............... اْلَمْصنَع َكثِيًرا ِمْن اأْلَدََواِت .       4 - ............... الّطِ

َعبََّر َعْن ُكّلِ ُصوَرٍة بِِفْعل َماٍض ثُمَّ أَْكِمل :3  )أ(نشاط

أَْكَمل بِِفْعٍل َماٍض ُمنَاِسٍب ِلفَاِعِله : 3  )ب(نشاط

ٍة ِمْن أَْربَعَِة أَْسُطٍر ،3 )جـ(نشاط َوِر الَّتِي أََماَمك فِى ِكتَابِة قُصَّ اْستَِعن بِالصُّ
مستخدًما اْلِفْعِل اْلَماِضي :

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ْف :3 الِحْظ َواْكَت�شِ
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فِى اْلَجَمل اْلِفْعِليَِّة الَّتِي تَْبدَأُ بِِفْعل ُمَضاِرع
1- إذَا َكاَن اْلفَاِعُل اْسًما مذكًرا اَل تَدُْخُل تَاء التَّأْنِيث َعلَى اْلِفْعِل

ِل اْلِفْعل 2- إذَا َكاَن اْلفَاِعُل ُمَؤنَّثا تَدُْخل تَاء التَّأْنِيث َعلَى أَوَّ

ارية ، َوِعْندََما  ى ، َوفِي أَْطَرافَِها اْلَكثِيِر ِمْن اأْلََوانِي الفخَّ » تَتِّم ِصنَاَعة السَّاقِيَة ِمْن اْلَمْعِدِن الُمقَوَّ
َراَعة « تَدُور تَْمتَِلئ اأْلََوانِي بِاْلَماء ، ثُمَّ يُتِمُّ تَْفِريغَُها فِى َحْوض َكبِير ، يَْستَْخِدَمَها اْلفََلح فِى الّزِ

) اسم - فعل - حرف (   1- كل الكلمات التي تحتها خط  نوعها ................ 

) مذكر - مؤنث(   2- الفعل )يستخدم( لم يبدأ بالتاء ألن فاعله ) الفلح(. 

)مذكر - مؤنث (   3- الفعل )تمتلئ( أوله )تاء( ، ألن فاعله )...............( 

2 - تسير............... خلف بعضها. عَاب .  1- استطاَع  ............... أن يتخطَّى الّصِ
اِدقِيَن . 4 - يحبُّ ............... الصَّ 3-  يَنُشر ............... نُورهُ .    

َعبََّر َعْن ُكّلِ ُصوَرٍة بِِفْعل َماض ثُمَّ أَْكِمَل :3  )د(نشاط

َضع فَاِعاًل ُمنَاِسبًا ِلْلِفْعل :3  )هـ(نشاط

ّي ، أَْكَمل الِحَوار 3 )و(نشاط َدار ِحوار بَْين » َعِلّي « و » َمْريَم « َحْول آَلت الرَّ
مستخدًما اْلُجْملَِة اْلِفْعِليَِّة ، ُمَراِعيًا تَْذِكير اْلِفْعل َوتَأْنِيثُه :

ي؟ قال »علي« : متى بدأ المصري استخدام آالت الرَّ

 قالت »مريم« : بدأ المصري استخدام آالت الري قديًما .

قال »علي« : وما الوسائل التي استعان بها لتساعده فى الري؟

 قالت »مريم« : .....................................................

قال »علي« : كيف تتم صناعة الساقية؟

 قالت »مريم« :.....................................................
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المحور الثالث

اْمَل اْلَجْدَول :4 )ب(نشاط

...............

...............

يجتهد

تجتهد

...............

...............

...............

...............

...............

...............

العبي

العب

كتب

كتبت

...............

...............

...............

...............

فعل أمر فعل مضارع فعل ماض 

نَة ثُّم اِْكتََشف :4  )أ(نشاط َلَحظ اْلَكِلَمات اْلُملَوَّ

بَه :4 )جـ(نشاط ا يَِلي بَِها أَْكثَُر ِمْن َخَطٍأ ، اكتشفه ثُّم َصوَّ ُكّلِ ُجْملٍَة ِممَّ

- يا مصري ، اصنع ما ينفعك.              - يا مصرية ، اصنعي ما ينفعك

- يا طالب ، ذاكر درسك بجد.              - يا طالبة ، ذاكري درسك بجد

- يا طبيب ، عالج مرضاك.                  - يا طبيبة ، عالجي مرضاك.

- ما تحته خط ) فعل ماض - فعل مضارع - فعل أمر (         
-األفعال ) اصنْع - ذاكْر - عالْج ( تدل على  ) المذكر - المؤنث (

-األفعال ) اصنَِعي - ذاِكِري - عاِلِجي ( تدل على  ) المذكر - المؤنث (

1- رسم الطالبتين اللوحة            ) التصويب: .......................................................................(

2- تحرز اللعبيَن أهدافًا            ) التصويب: .......................................................................(

3- أنقذَ األمُّ ِطفلَها                     ) التصويب: .......................................................................(

الِحْظ َوَتعَلّم :4
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أَنَا ُمْنِقذ :4  )أ(نشاط

َعاَدة اِلْستِْخَدام والتَّْدوير 4 )ب(نشاط أَْرِسَل ِرَسالَةً ِلَصِديقُك تَْدُعوه فِيَها إِلِ
ِلْلِحفَاِظ َعلَى اأْلَْرِض :

أَْكتَُب َما يُْمِلى َعلَْيك :4 )جـ(نشاط

- ُكْن ُمْنِقذًا ِمثْل »جود« ، َوأَْنِشئ قَائَِمةً ِلتَْحِديد اأْلَْشيَاِء الَّتِي يُْمِكنَُك إَعادَةُ تَدويُرها 
أَْو اْستِْخدَاُمَها َوتِْلَك الَّتِي يُْمِكُن أَْن تَْرُشد اْستِْهَلِكَها فِى بَْيتِك :

............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

............................................................... .......................................................

.....................................................................................................................

                                                                  صديقك............................

�َشاِرْك :5

ثالثة أشياء أستطيع
إعادة تدويرها

..............................-1

..............................-2

..............................-3

ثالثة أشياء أستطيع
إعادة استخدامها

..............................-1

..............................-2

..............................-3

ثالثة أشياء أستطيع
ترشيد استهالكها

..............................-1

..............................-2

..............................-3
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المحور الثالث

أَْكِمل َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القواعد النحوية واألساليب : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
ْرت ُجود أَْن تَْصنََع قُبَّعَة َونَظَّاَرة ِمْن اأْلَْوَراِق اْلقَِديَمة الَّتِى تَختَِزنُها ، َخَرَجت ُجود ِمن ُغْرفَتَِها  قَرَّ

مرتدية اْلقُبَّعَة والنظارة الَّتِين َصْنعَتُِهَما قَائِلُةً ِمْن اآْلَن اْسَمى ُمْنِقذة اْلعَاِلم ُجوٌد فُحلِمى إْنقَاذ اأْلَْرض 
وَسأَبَدأ بِبَْيتِنَا اْلعَِزيز . َضِحك أَْفَراد أُسَرتَِها َظنًّا ِمْنَها أَنََّها تََمثَّل َدوًرا ِلَمسَرِحيَّة ُكوِميديَّة.

أ. َمْعنَى َكِلَمة )تختزنها( - )تصنع( - )إنقاذ(.   ...................... ، ...................... ، ...................... 
ب. ُمضاد َكِلَمة) ضحك( - )القديمة( - )أبدأ(.  ...................... ، ...................... ، ......................  

ج. ًمْفرد َكِلَمة )األوراق( - )اللتين( - )أفراد(. ...................... ، ...................... ، ...................... 
د. َجْمع َكِلَمة ) بيت( - )أسرة( - )دور(.        ...................... ، ...................... ، ......................  

أ. ماذا قررت جود؟
   ...........................................................................................................................  

ب. ما صنعته جود يسمى بمفهوم  .................  )أكمل(
...........................................................................................................................  

ج. لماذا ضحك أفراد األسرة؟
...........................................................................................................................  

د. هات من الفقرة )جملة فعلية وحدد ركنيها - اسًما موضًحا علمته - حرفًا للعطف(
...........................................................................................................................  

أ. فى الفقرة السابقة استبدل بـ )جود( اسم )عمر( واكتب الفقرة صحيحة.   
ب. صوب الخطأ فيما يلي.

  كتبت الطالب دروسه.. 1
  يرسم الطالبات اللوحات.. 2
  يحتاج زينب ألدوات الهندسة.. 3
  صنعت المخترع ما يحلم به.. 4

بكــــارأنشطة

الِكتَابَة الَسْرِديَة : 4
ب. اُْكتُب لَْوَحة إْرَشاِديَّة تُعَلق فِى َمْكتَبِة اْلَمْدَرَسة بَِها ثاََلَث نََصائِح ِللطُّالَّ

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  



83  الصف  الرابع - الفصل  الدراسي  الثاني

بكارُمْجَتَمِعي

أ. َمْعنَى َكِلَمة )تختزنها( - )تصنع( - )إنقاذ(.   ...................... ، ...................... ، ...................... 
ب. ُمضاد َكِلَمة) ضحك( - )القديمة( - )أبدأ(.  ...................... ، ...................... ، ......................  

ج. ًمْفرد َكِلَمة )األوراق( - )اللتين( - )أفراد(. ...................... ، ...................... ، ...................... 
د. َجْمع َكِلَمة ) بيت( - )أسرة( - )دور(.        ...................... ، ...................... ، ......................  

َهات من الفقرة َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

حول الجمل التالية من اسمية إلى فعلية والعكس : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
ْرت اْلبَْدء فِى اْلعََمل َوبََدأَت بوالدتها َوَجلََست َمعََها بالمطبخ فََوَجْدتَها تُِهم  لَم تَْكتَِرث ُجود بَل قَرَّ
ي َهيَّا  لَصة َوَعلَْيه اللَّبَن فََوقَفَت بُِسْرَعة قَائِلُة : َل تُْرَمى َهِذِه اأْلَْشيَاِء يَا أُّمِ بِِإْلقَاء بَْرَطمان الصَّ

لنعيد اْستِْخَداَمَها. 

أ. َكِلَمة َمْعناها )تهتم( ...................... ، )تلقي(   ......................    
ب. َكِلَمة ُمضادها )ببطء( ...................... ، )تراجعت(  ......................    

ج. َكِلَمة مْفردها )الشئ( ......................    
د. َكِلَمة َجْمعها )استخدامات ( ...................... ، )األعمال(  ......................    

أ. هات من الفقرة )أسلوب نفي - أسلوب نهي - فعًل ماضيًا - فعًل مضارًعا(
   ...........................................................................................................................  

ب. ماذا فعلت جود بالبرطمان وعلبة اللبن؟
   ...........................................................................................................................  

ج. ماذا نتعلم من جود؟
   ...........................................................................................................................  

د. كيف ساعدت جود أخاها عمر؟
   ...........................................................................................................................  

   ......................................................  أ. يغادر الطلب الفصل.    
...................................................... ب. الفلحون يحصدون المحاصيل.   
...................................................... ج. صنعت العاملت الفطائر.    
......................................................  د. يلعب الولدان في الشارع.    
...................................................... هـ. تأكل الممرضات بعد انتهاء العمل.  

بكــــارأنشطة

الِكتَابَة الَسْرِديَة : 4
اكتب لوحة إرشادية نضعها في أحد المطاعم واكتب بها مواصفات الطعام الصحى.

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  
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المحور الثالث

ا بَْيَن القَْوَسْين : اْختَر الصَّواَب ِممَّ 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

حدد نوع وعالمة إعراب ما تحته خط : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
َهت ِلَواِلِدَها َوقَْد َكاَن يَْجِلُس بِغَْرفَة اْلَمْكتَب يخّطط َويَْكتُب َويَْطبَع  لَم تَْكتَف ُجود بذلك بَل تََوجَّ

اأْلَْوَراق فَنََظْرت ُجود َوقَالَْت أَنَا ُجود المنقذة َل يَْحتَاُج يَا أُبَي ِلْستِْخَدام ُكلُّ َهِذِه اأْلَْوَراِق 
يُْمِكن اْلِكتَابَِة َعلَى الَحاُسوب ِلتَْقِليل اْستِْهاَلك اأْلَْوَراق.

)استعمال -  استخدام  - النثان معًا( أ. َمْعنَى َكِلَمة )استهلك ( ...........................  
)زيادة -  نقصان - الثنان معًا( ب. ُمضاد َكِلَمة )تقليل( ...........................  
)غرف - غرفان - الثنان معًا( ج. َجْمع َكِلَمة )غرفة( ...........................   

)الورقة - الوراق - الثنان معًا( د. ُمْفَرد َكِلَمة )األوراق( ...........................  

أ. استخرج من الفقرة ) اسلوب نفي - اسًما إلشارة - فعًل وبين نوعة - ضميًرا(
 ...........................................................................................................................  

ب. ماذا اقترحت جود على أبيها؟
...........................................................................................................................  

ج. ما الخطأ الذى كان يفعله األب؟
...........................................................................................................................  

د. بم نصف جود بعد رحلتها في المنزل؟ 
...........................................................................................................................  

النوع ...................... اإلعراب ...................... العلمة ...................... أ. صنع المخترعون االبتكار.  
النوع ...................... اإلعراب ...................... العلمة ......................  ب. البارعون مكرمون من الدولة. 
النوع ...................... اإلعراب ...................... العلمة ......................  ج. البستان ملئ باالشجار.  
النوع ...................... اإلعراب ...................... العلمة ......................   د. المعلمات ماهرات فى العمل. 
النوع ...................... اإلعراب ...................... العلمة ......................  هـ. الزهرتان متفتحتان.   

بكــــارأنشطة

الِكتَابَة الَسْرِديَة : 4
اكتب لوحة ارشادية تضعها فى مدرستك للحفاظ على المدرسة جميلة.

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  
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النوع ...................... اإلعراب ...................... العلمة ...................... أ. صنع المخترعون االبتكار.  
النوع ...................... اإلعراب ...................... العلمة ......................  ب. البارعون مكرمون من الدولة. 
النوع ...................... اإلعراب ...................... العلمة ......................  ج. البستان ملئ باالشجار.  
النوع ...................... اإلعراب ...................... العلمة ......................   د. المعلمات ماهرات فى العمل. 
النوع ...................... اإلعراب ...................... العلمة ......................  هـ. الزهرتان متفتحتان.   

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
فِْكَرة تَْدِوير المخلَّفات اإِلِلْكتُِرونِيَّة  َسيَتِم ِخاَللَها َجْمع ُمَخلَّفَات أَْجِهَزة التَّصالت وتُكنُولوجيَا 
َعاَدة اْستِْخَدامَها وأيًضا َسيَتِّم اْلَجْمِع  اْلَمْعلُوَمات كالَحاِسب اآلِلّي اْلَمْحُمول وألعاب الفيديو إِلِ

َجات التَّاِلفَة َوَغْير  ِمْن اْلَمْنِزِل ِللتََّخلُِّص ِمْن األَْجِهَزِة اْلَمْنِزِليَّة َكبِيَرة الَحْجِم ِمَن اْلغَُساَلت والثالَّ
اِلَحة واستِبَداِلها َوَهذَا النَِّظام يَْستَِحق التَّْنِميَة اْلُمْستََداَمة . الصَّ

) سيلعب - سيأكل - سيحدث(.    ........................... أ. َمْعنَى َكِلَمة  )سيتم( 
) التعليم - التأخير - التطور(. ب. ُمضاد َكِلَمة )التنمية( ...........................  

) المنازل - المنزول - النازلون( ج. َجْمع َكِلَمة  )المنزل( ...........................  
)الجاهز - الجهاز - المجهز(. د. ُمْفَرد َكِلَمة  )األجهزة( ...........................  

أ. هات من الفقرة )اسًما وبين علمته - فعًل مضارَعا - حرفًا للجر - اسًما لإلشارة(  
...........................................................................................................................  

ب. ماذا سيتم فى فكرة تدوير المخلفات اإللكترونية؟
...........................................................................................................................  

ج. لماذا سيتم جمع األجهزة كبيرة الحجم من المنازل؟
...........................................................................................................................  

د. اقترح طرقًا أخرى لجمع المخلفات وإعادة تدويرها.
...........................................................................................................................  

   ......................   ...................... أ. كتب األوالد الواجبات .        ......................  
   ......................   ...................... ب. رسمت الفتيات اللوحات.     ......................  
  ......................   ...................... ج. رأى الولدان الطائرات.       ......................  
   ......................   ......................  د. ساعد المعلمون الطلب.      ......................  

تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَْدِريب َعلَى الْختِبَاَرات
1

الِكتَابَة الَسْرِديَة : 4
إعادة استخدام الشياء حلم لكل مستثمر.

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  

ا بَْيَن القَْوَسْين : اْختَر الصَّواَب ِممَّ 1

ضع خًطا تحت الفاعل وبين عالمة إعرابه ونوعه : 3

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

الفاعل     عالمة اإلعراب               نوعه
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المحور الثالث
تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَْدِريب َعلَى الْختِبَاَرات

2

َهـات ِمَن الِفْقَرة َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

حول من مذكر لمؤنث والعكس : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
ةً أُْخَرى ، َكَما  تَُساِعد َعَمِليَّة إَعاَدة التَّدوير َعِلّي تَْحِويل النُّفايَات إلَى ُمنتََجات قَابِلَة لالستِخَدام َمرَّ

ِث  تَُساِعُد َعلَى َخفَض اْستِْخَدام الطَّاقَة   َوتَْقِليل اْستِْخَدام اْلَمواّدِ الخاِم اْلَجِديَدة َواْلَحدُّ ِمْن التَّلَوُّ
َوتَْشَمل النفايات الَّتِى يُْمِكن إَعاَدة تدويرها اْلُمْنتََجات البالْستِيِكيَّة والزجاجية والعلب اْلَمْعِدنِيَّة 

والورقية بدًل ِمن َحْرقَِها أَو إْلقَائَِها فِى اْلَماِء .

................................................. أ. َكِلَمة َمْعناها ) نقص - التقليل من - تعاون - استخدام( 

................................................. ب. َكِلَمة ُمضادها )تخذل - إهمال - تثبيت(   

................................................. ج. َكِلَمة مْفردها  )منتج - العلبة - المادة(   

................................................. د. َكِلَمة َجْمعها  )عمليات - الطاقات(    

أ. فيم تساعد عملية التدوير؟
   ...........................................................................................................................  

ب. أذكر بعض المواد التى يمكن إعادة استخدامها.
...........................................................................................................................  

ج. أنت مخترع اكتب عن اختراع لك نستخدمه في استغلل العلب المعدنية مرة أخرى .
...........................................................................................................................  

د. هات من الفقرة )حرفًا للجر - اسًما وبين علمته - فعًلً مضارًعا - اسًما موصواًل(
...........................................................................................................................  

 ...................................................... أ. أعادت الفتاة العلب ألمها.   
...................................................... ب. يعمل المزارع فى الحقل بنشاط.  
...................................................... ج. تغسل األم الفواكه قبل تناولها.  
......................................................  د. شرح المعلم دروسه بإتقان.  

الِكتَابَة الَسْرِديَة : 4
اكتب لوحة ارشادية تضعها فى مالعب كرة القدم.

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  
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جاِجيَّة أَو البالْستِيِكيَّة أَو الورقية فِى نشاط اِْبَحْث َعْن أََحٍد اْلُمْنتََجات الزُّ
البِيئَة ِمْن َحْوِلك َوتَفَقَّد اْلعاََلَماِت الَّتِي َعلَْيَها ، ثُّم ارسمها َوفِْكر فِى 

َسبََب ُوُجوِدَها َعلَى اْلُمْنتِج َوَما تَُدلُّ َعلَْيِه :

الُجْملَـــةالَمْعنَىاْلَكِلَمة 
................................................................ُرُموٌز

................................................................َدِليٌل

................................................................تََضمَّن

...............................................................قَابٌِل

..............................................................يَْنبَِغي

..............................................................َشائِعَةٌ

..............................................................َجَدل

اْستْخِرج ِمْن اْلُمْعَجم َمعانِي الَكِلماِت اآْلتِيَة ، ثُّم َضْعَها فِي ُجْملَِة :2 )أ(نشاط

نَّص َمْعلُوماتِي :  دليل إَِعادة التَّْدِوير

َفّكـــــر :1

ْف :2 اْقَراأ َواْكَت�شِ

أَْنَشَطةُ َما قبل اْلِقَراَءِة
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َجاجِ َواْلَوَرِق تَْعنِي اْلَكثِير  إِنَّ ُرُموٌز إَعادَة التدوير المختومة َعلَى اْلَمَوادِّ البلْستِيِكيَِّة َوالزُّ
ن إَعادَة تَْدِوير اْلُمْنتِج أَو تََخلََّص ِمْنهُ بَِشْكل  فَِعْندََما تََرى أََحدَُها اْستَْخدَم الدَِّليل التَّاِلي ِلتََضمُّ

َصِحيٌح

ةُ البِيئَة َمْن  تِِه َوِصحَّ ْنَسان ِلْلِحفَاِظ َعلَى ِصحَّ فََهِذه اْلعََلَمات ِهَي دَِليٌل اإْلِ
َحْولَهُ َوأََعادَه بِنَاء بِيئَة َخْضَراء َخاِليَةً ِمْن النُّفَايَات .

ُهَو آِمٌن َوقَابَل للتدوير
يُْستَْخَدُم فِي ُعلٍَب اْلَماء 

َواْلعَِصير َواْلَمْشُروبَات الغَاِزيَة َولَِكْن 
يَْنبَِغي الَحذَُر ِمْن تَْكَراِر اْستِْخَداِمه 
ةً  نََظًرا أِلَنَّهُ َمْصنُوٌع ِليُْستَْخَدم َمرَّ

َواِحَدةً فَقَْط َويُْصبِح َسأَما 
ًدا َمع إَعاَدة تعبئته ُمَجدَّ

َل يَْصلُُح لالستخدام و قَابِل للتدوير 

، يُْستَْخَدُم فِي ُصْنِع ُعلَب الشطائر 

ق َوأَْكيَاس التََّسوُّ

تَّة السَّابِقَة َوقَْد يَُكوُن ُغبَاُره َعْن  َل يَقَُع َهذَا النَّْوعِ تَْحَت أَّيِ تَْصنِيف ِمْن اأْلَْنَواعِ الّسِ

ِة َمَجاًل ِلْلَجَدل بَْيَن اأْلَْوَساِط اْلِعْلِميَّة َخِليِط ِمْنَها ، َوَل تََزاُل َهِذِه اْلَمادَّ

ُهَو آِمٌن َوقَابَل للتدوير

يُْستَْخَدُم فِي ُعلٍَب الشامبو والمنظفات

َويُتِّم إَعاَدة تصنيعه بَِكثَْرة

يُعَدمن أفضل أنواع 
البالستيك و أكثرها 

أمنًا فهو يتحمل 
الحرارة ول يتفاعل مع األطعمة .. 
يستخدم في صناعة حوافظ الطعام 

و الصحون و علب األدوية و كل ما 
يتعلق بالطعام و لكن إعادة 

تصنيعه قليلة وليست 
منتشرة. 

يُْستَْخَدُم فِي ِصنَاَعِة 
مواسير الصَّْرف 

الصحي َوبَْعض لَِعب 
اأْلَْطفَال َوُهَو ِمْن أَْرَخص أَْنَواع البالستيك 

َوِلذَا يَْستَْخِدم بَِكثَْرة َويَْنبَِغي تََجنَّب 
اْستِْخَداٌم َهذَا النَّْوعِ ِمْن البالستيك َمع 

اأْلَْطِعَمة ، أِلَنَّه َضاّر ِوَساٌم َوَل 
يُعَاُد تَْدِويُره 

يعد خطرا وغير 
آمن ، قد ينقل 

مواد خطيرة من 
البالستيك للطعمة واألشربة ، 

يستخدم في أكواب القهوة والشاي 
التي تقدم بمطاعم الوجبات 
السريعة ، وإعادة تصنيعه 

شائعة .

 َدِليل إَِعادة التَّْدِوير

البال�شتيك
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الُمْعَجم اللُّغَِوي
معناهاالكلمة 
علماترموز

ما يدل القارئ الدليل
ويرشده

تتأكدتضمن
آمنصحيح
صالحقابل
يحدثيتم

تشاهدترى

معناهاالكلمة 
ابتعادتجنب
يجبينبغي
يعتبريعد

أحسنأفضل
يتصليتعلق
منتشرةشائعه

المخلفاتالنفايات
الحرصالحذر

معناهاالكلمة 
مزيجخليط

خلف جدل
ونقاش

حمايةحفاظ
إقامةبناء
طبيعةبيئة
فارغةخالية

مضادهاالكلمة 
اإلهمالالحذر

أغلي /أثمنأرخص
اقترابتجنب
مفيدضار
أسوءأفضل

مضادهاالكلمة 
قليلة منتشرة
البطيئةالسريعة
قليلة/نادرةشائعة
إهمال/تضيعحفاظ
مرضصحة

مضادهاالكلمة 
القليلالكثير
السابقالتالي

تحتفظتتخلص
خطأصحيح

خطرآمن

مضادهاالكلمة 
هدمبناء

ملوثةنظيفة
مملوءةخالية

جمعهاالكلمة 
األدلةالدليل
المنتجاتالمنتج
أشكالشكل

العصائرالعصير
مراتمرة

جمعهاالكلمة 
صناعاتصناعة
األنواعالنوع
األطعمةالطعام
عباراتعبارة
الموادالمادة

جمعهاالكلمة 
مجاالتمجال
البيئاتالبيئة
إعاداتإعادة
شائعاتشائعة

مفردهاالكلمة 
الصحنالصحون
كوبأكواب

الوسطاألوساط
العلمةالعلمات
المنظفالمنظفات

مفردهاالكلمة 
رمزرموز
علبةعلب

الطفلاألطفال
كيسأكياس
النفايةالنفايات
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؟

؟

؟

ملخص الدرس
جس و

 هذا الرمز يدل علي الصحة واألمان وضح ذلك.
 - ألن البلستيك المختوم به أفضل أنواع البلستيك ويتحمل الحرارة وال يتفاعل مع األطعمة 

   وهو يستخدم لحفظ واألطعمة وعلب األدوية.

فيم تفيد العالمات المختومة على علب البالستيك؟

 - تضمن لنا إعادة تدوير المنتج أو التخلص منه بشكل صحيح.

س

س

الرمز        له دللة وضحها.
 - يدل علي أن البلستيك آمن وقابل للتدوير ويستخدم فى علب الشامبو ويتم إعادة تصنيعه  

   بكثرة.

س

لماذا يعتبر مجاًل للجدل؟

 - ألنه خليط من األنواع السابقة وال يقع تحت أى تصنيف سابق وغير واضح .

س

عالم يدل الرمز ؟

 -هو آمن وقابل للتدوير ويستخدم في علب الماء والعصائر ولكنه مصنوع يستخدم مرة واحدة 
فقط و يصبح ساًما مع إعادة تعبئته مرة أخرى.

س

هذا الرمز يدل علي خطورة البالستيك. فلماذا؟

 - ألن البلستيك المختوم به غير آمن وخطير وينقل مواد خطيرة من البلستيك لألطعمة  
   واألشربة وهذا شائع فى أكواب الوجبات السريعة.

س

؟لماذا يجب أن تتجنب البالستيك المختوم بـ   

 - لنه ضار وسام واليعاد تدويره.

س

ما أهمية دليل إعادة التدوير؟

 - دليل اإلنسان للحفاظ علي صحته وصحه البيئة من حوله وإعادة بناء بيئة خضراء نظيفة   
   خالية من النفايات والتلوث.

س

جس
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         قائمة )1( بدأت بالفعل فى حالة اإلفراد دائًما
                      رغم اختلف نوع الفاعل مفردًا كان أو مثني أو جمعًا مذكًرا أو مؤنثًا.

          قائمة )2( نجد أن الفاعل تقدم علي الفعل فأصبح في بداية الجملة وتحولت الجملة إلى  
                      جملة أسمية وجاء الفعل بعد االسم )مبتدأ(.

  )             فهنا يطابق الفعل المبتدأ نوًعا وعددًا ويلحق به ضمير يدل علي المثني )ألف االثنين
                         أو الجمع )واو الجماعة( أوجمع المؤنث )نون النسوة(.

النَّْحـــو

مطابقة الفعل للفاعل عدًدا )أفراًدا أو تثنية وجمعًا(

قائمة 2قائمة 1
الولد لعب الكرةلعب الولد الكرة.
األوالد لعبوا الكرةلعب األوالد الكرة

الفتيات لعبن بالكرةلعبت الفتيات بالكرات
العامل يجرب في المصنعيَُجّرب العامل فى المصنع
الولدان يجربان في المعمليَُجّرب الولدان في المعمل
الفلحون يزرعون الحقوليزرع الفلحون الحقول

القاعدة

 الفعل : في بداية الجملة )دائًما يلزم حالة اإلفراد إذا جاء الفعل بعد المبتدأ.  ☺
يطابق الفعل دائًما المبتدأ نوًعا وعددًا.

نجد أن

ْف : الِحْظ َواْكَت�شِ
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- عالمة النوع السابع      

- عالمة النوع الثاني      

- عالمة النوع الرابع      

- عالمة النوع السادس      

- عالمة النوع الخامس      

- اَل يَقَُع تَْحت أَّى تَْصنِيف من التصنيفات

- َخِطير َوَغْير آِمن َويَْستَْخِدم فِي أَْكَواب القَْهَوة والشَّاي

- قَابِل للتَّْدِوير َويَْستَْخِدم فِى أَْكيَاس التسـّوق

ل اْلَحَراَرة َواَل يَتَفَاَعُل َمَع اأْلَْطِعَمة - يَتََحمَّ

- آِمن َوقَابَل للتدوير َويَْستَْخِدم فِى ُعلَب المنظفات

- آِمن َوقَابَل للتدوير ، َويَْستَْخِدم فِى ُعلَب اْلَماء َواْلعَِصير

بَاَكة والسَّتَائِر - َضاّر ِوَساٌم َويَْستَْخِدم فِي مواِسير الّسِ

1- ما أهمية رموز إعادة التدوير ؟
.....................................................................................................................................

2-  أي من أنواع السبعة المذكورة في النص يعد خطيرا وضارا؟ ..........................................

3-  أي من أنواع البلستيك يعتبر األكثر أمنا ؟ ولماذا؟ ........................................................

4-  استخرج من النص:

- جمع )مشروب( ...........  ، مضاد)ضار( ...........  ، مرادف)يعتبر( ...........  ، مفرد )مواد( ...........

1- الكتابة على وجهي الورقة.
2- اْلفصل بين بقايا الطعام واألوراق فى سلة المهملت .

3- عدم األهتمام بالرقم الموجود على الزجاجات البلستيكية  .
4- استخدام العديد من األكياس البلستيكية عند التسوق .

َمة َواْلَوْصف اْلُمنَاِسُب لََها :2 )ب(نشاط َصّل بَْين اْلعاَلَّ

بَْعد قَِراَءتَك النَّّص أَِجب َعِن األَْسئِلَِة اآْلتِيَة :2 )جـ(نشاط

اّر للبيئة ، اْقَرأَْها ثُمَّ 2 )د(نشاط أََماَمك َمَواقِف ِمْنَها اْلُمِفيد َوِمْنَها الضَّ
اّر: َضِع َحْرف )م( أَمام اْلُمِفيد و)ض( أَمام الضَّ

َحان اآْلن َوْقِت اْلِقَراَءِة اْلَجْهِريَّة ، اتَّبَع تَْعِليَمات ُمعَلُِّمك :2 )هـ(نشاط

- عالمة النوع األول      

- عالمة النوع الثالث      

أَْنَشَطةُ َما بَْعَد اْلِقَراَءِة
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أعادت »جود«  
استخدام األشياء

الحلم يبدأ 
بفكرة

تريد »جود« من 
الجميع أن يشاركوا

العالم أجمل مع 
إعادة التدوير

1- الجملة االسمية.....................................  ، تحويلها إلى فعلية..................................  

2- الجملة االسمية.....................................  ، تحويلها إلى فعلية..................................  

 نوع الجملة : ...........    

 ألنها تبدأ بـ..............     

 نوع الجملة : ...........    

 ألنها تبدأ بـ..............     

 نوع الجملة : ...........    

 ألنها تبدأ بـ..............     
 نوع الجملة : ...........    

 ألنها تبدأ بـ..............     

................................................................ 1-   الجيش يحمي الوطن.   

................................................................ 2-   اإلرادة تصنع المستحيل .  

................................................................ 3-  مصر تهتم بمشروعات إعادة التدوير. 

................................................................ 4-  »جود« شعرت بأهمية إعادة التدوير. 

َحْول اْلُجْملَِة اِلْسِميَِّة اآْلتِيَِة إلَى فَعَلَْيه َواْكتُْبَها :3 )ب(نشاط

ُعْد إلَى الدَّْرِس َواْستَْخَرج ُجْملَتَْين اسميتين ثُّم َحْولُُهَما لفعليتين :3 )جـ(نشاط

اُْكتُب تجربتك َعْن إَعاَدِة تَْدِوير بَْعض اأْلََدَوات اْلقَِديَمة فِى َخْمَسة 3 )د(نشاط
أَْسُطر ، مستخدما اْلُجْملَتَْين اِلْسِميَّة َواْلِفْعِليَّة :

َحدَّد نَْوع اْلُجْملَة فِيَما يَِلي ، ُمبَيِّنًا السَّبَب :3 )أ(نشاط

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

ْف :3 الِحْظ َواْكَت�شِ
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1-   استمع األب لفكرة »جود«.
      الفاعل فى الجملة)مفرد - مثنى - جمع(   و    الفعل فى حالة ) إفراد - تثنية - جمع(

2-   شجع األبوان »جود« .
      الفاعل فى الجملة)مفرد - مثنى - جمع(   و    الفعل فى حالة ) إفراد - تثنية - جمع(

3-  انطلق التلميذ في العمل إلعادة التدوير .
     الفاعل فى الجملة)مفرد - مثنى - جمع(   و    الفعل فى حالة ) إفراد - تثنية - جمع(

4-  ساعدت العلمات»جود« في إعادة التدوير .
     الفاعل فى الجملة)مفرد - مثنى - جمع(   و    الفعل فى حالة ) إفراد - تثنية - جمع(

1-   استطاعا السباحان أن يصل للشاطئ.                      .....................................

2-   صنعوا العمال األقلم من الخشب.                         .....................................

3-  عبر الجنديان الجسر .                                         .....................................

ة - نَفَّذ التَّلَِميذَ اْلُمِهمَّ ة  - نَفَذُّوا التَّلَِميذُ اْلُمِهمَّ ةَ .   1- نَفَّذ التَّلَِميذُ اْلُمِهمَّ
- أذاعتا المذيعتان اْلَخبَر - أَذَاَعت المذيعتان اْلَخبَر  2- أَذَاَعت المذيعَتَيِن اْلَخبَر.  

- اْنتََشر اْلَخبََران بَْيَن النَّاِس.  - اْنتََشر اْلَخبََرْين بَْيَن النَّاِس .  3- انتشرا اْلَخبََران بَْيَن النَّاِس. 

ِحيَحة :4 )أ(نشاط َجابَة الصَّ َلِحْظ َحالَةَ اْلِفْعِل َمَع فَاِعلُه فِى اْلَجَمل اآْلتِيَة ثُمَّ اْختَْر اإْلِ

ِحيَحةَ و )×(أمام غيرالصحيحة4 )ب(نشاط َضع عالمة)√(أمام اْلِعبَاَرةَ الصَّ
َمع تَْصِويب اْلَخَطأ :

ِحيَحة : 4 )جـ(نشاط اْختَر اْلُجْملَة الصَّ

ِل اْلُجْملَة تَأْتِي دَْوًما فِي َحالَِة  ا َسبََق : أَنَّ اْلِفْعَل فِي أَوَّ نَْستَْنتِج ِممَّ
إْفَراٍد ، َسَواء َكاَن اْلفَاِعُل ُمثَنًّى أَْو َجْمعًا .

الِحْظ َوَتعَلّم :4
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أََماَمك سلَّتَان بِِهَما َمْجُموِعة ِمْن اأْلَْفعَاِل َواأْلَْسَماء ، َحاَوَل أَْن تَُكوَن 4 )د(نشاط
َجَماًل فَعَلَْيه َصِحيَحٍة َكَما فِى اْلِمثَال :

نَة ِمْن ثاََلثَِة أَْسُطٍر    4  )هـ(نشاط اْستَِعن بِاْلُجَمل السَّابِقَِة فِي ِكتَابِِه فَْقِره ُمَكوَّ
ِحيح ِلْلِفْعل َوَعاَلَمة َرْفِعه : ُمَراِعيًا اِلْستِْخَدام الصَّ

َوَر اآْلتِيَةَ ، ثُّم أَِجب َعِن األَْسئِلَِة بَِجَمل فَعَلَْية َصِحيِحة ،4  )و(نشاط ِل الصُّ تَأَمَّ
ُمَراِعيًا َعاَلَمة َرفَع اْلفَاِعل : 

المشتركون - المعلمان 
-التلميذ - الفريق - 

النتيجة - رائعة - المشكلة 
- النهاية - المتقدمان

* أَْعلَن الُمعَلَِّمان َعن اْلُمَسابَقَة 

............................... -1

 ............................... -2

 ............................... -3

............................... -4

1- من أين خرج الطفلن ؟ ...........................................................................

2- ماذا يحمل الطفلن ؟................................................................................ 

3- ما األخطاء التى فعلها الطفلن بالمشهد الثالث ................................................ 

............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

اجتاز - حلول -ظهرت 
- اشترك - قاد - سجلت 

- سجل - حاولت - 
تعاون - تعادل - قاد - 

كانت - أعلن
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يَّة إَعاَدة التَّدوير لنشرها َعلَى َوَسائِِل 5  )أ(نشاط قُم بِأَْعَداد َحْملٍة للتَّوِعيَة بِأَهّمِ
م َمْنُشوَراتَِها : التََّواُصل الْجتَِماِعّي اختر اسًما وشعاًرا لََها َوَصمَّ

تَعَلَّْمنَا اْلَكثِير َعن اْلحفَاُظ َعلَى البِيئَِة َوَكْيِفيَّة إَعاَدة التَّدوير 5  )ب(نشاط
لَّخص َما تَعَلَّْمتَه :

اكتُب َما يُملَى َعلَيك :نشاط

اسم الحملة ..................................................................

شعارها ...................................................................... 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

ً َمْعلوماٍت َجِديدَة

............................... 

 ............................... 

 ...............................

............................... 

ُسلُوِكيَّات َسيَتِّم تَْعِديلَُها

............................... 

 ............................... 

 ...............................

............................... 

فَات يَِجب تَْعِديلَُها ُسلُوِكيَّات أَو تََصرُّ

............................... 

 ............................... 

 ............................... 

............................... 

فَات اْلَجِديدَةِ َعلَى البِيئَِة تَأْثِير التََّصرُّ

............................... 

 ............................... 

 ............................... 

............................... 

4  )ط(

�َشاِرْك :5
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أَْكِمل َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

ضع خطاً تحت الجملة الصحيحة فيما يلي : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
................هو آمن وقابل للتَّدوير يستخدم في علب الشامبو والمنظفات ويتم إعادة تصنيعة بكثرة .

................وهو آمن وقابل للتدوير يستخدم في علب الماء والعصير ولكن ينبغي الحذر من تكرار 

استخدامة ألنة مصنوع ليستخدم مرة واحدة.

أ. َمْعنَى َكِلَمة )ينبغي( ..................... ، )التدوير( ...................... ، )يستخدم(.   ......................  
ب. ُمضاد َكِلَمة )آمن( ..................... ، )كثرة(.   ...................... 

ج. ًمْفرد َكِلَمة )علب( ..................... ، )المنظفات(. ......................   
د. َجْمع َكِلَمة )العصير( ..................... ، )مرة(.  ...................... 

أ. اكتب الرمز المختوم علي كل عبارة )1( وعبارة )2( .
    ...........................................................................................................................  

ب. لماذا ينبغي الحذر من استخدام النوع المشار إليه في العبارة الثانية؟
...........................................................................................................................  

ج. هات من الفقرة )ضميًرا وبين نوعه - فعًل وبين نوعه - حرفًا للجر - اسًما وبين علمته(
...........................................................................................................................  

د. اكتب ما تعرفه عن البلستيك المختوم برمز 3 .
...........................................................................................................................  

 أ. يستخدمان الولدان األلوان - يستخدم الولدين األلوان - يستخدم الولدان األلوان.  
ب. شربت التلميذاِت الماَء - شربت التلميذاُت الماَء - شرَب التلميذاُت الماَء.

ج. انطلقْت القطاُر - انطلَق القطاُر - انطلَق القطاِر .
 د. تأخذُ العاملِت األجَر-  يأخذُ العاِملُت األجَر - تأخذُ العاملُت األجَر.

هـ. يزرعوَن الفلحوَن - يزرُع الفلحوَن الحقوَل - يزرُع الفلحيَن الحقوُل.
 و. األوالدُ يكتُب الواجَب - األوالدَ يكتبوَن الواجَب - األوالدُ يكتبوَن الواجَب.

بكــــارأنشطة

الِكتَابَة الَسْرِديَة : 4
اكتب نصائح في لوحة إرشادية نضعها في سفينة عائمة بنهر النيل.

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  
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هات من الفقرة َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

اختر الفعل المناسب مما بين القوسين : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
................... ل يصلح لالستخدام وقابل للتدوير يستخدم في صنع علب الشطائروأكياس التسوق .  

................ يعد خطًرا وغير آمن قد ينقل مواد خطيرة من البالستيك واألشربة يستخدم في أكواب 

القهوة والشاي التى تقدم لمطاعم الوجبات السريعة وإعادة تصنيعة شائعة  .

وكلمة معناها )االستعمال( .....................   أ. َمْعنَى َكِلَمة )منتشرة( .....................   
وكلمة مضادها )البطيئة( .....................   ب. ُمضاد َكِلَمة )آمنه( .....................   
ج. ًمْفرد َكِلَمة )السيطرة( .....................   وكلمة مفردها )مطعم( .....................  

د. َجْمع َكِلَمة )شائعات( .....................   وكلمة جمعها )أخطار( .....................

أ. هات من الفقرة السابقة 
)أسلوب نفي - حرفًا للجر - فعال وبين نوعه - اسًما موصول - اسًما وبين عالمته(.

 ...........................................................................................................................  

ب. عبر بالرمز المناسب المختوم للعبارة )1( وللعبارة )2(.
...........................................................................................................................  

ج. ما خطورة أكواب القهوة والشاي بالمطاعم للوجبات السريعة؟
...........................................................................................................................  

د. ما الرمز المختوم علي علب الشطائر وأكياس التسوق؟ وعلم يدل؟
...........................................................................................................................  

) يلعب - تهمل - يحرص(   أ. ................... الباء على مصلحة األبناء.  
) يعالجان - يعالج - يعالجون( ب. األطباء ................... المرضى.   

) شربت - شرب - أكل( ج. ................... الرضيع الحليب.   
) حضرا - يحضران - حضروا(  د. السياح ................... إلي أرض مصر.  

) أذهب - ذهبت - اذهبي( هـ. ................... إلي العمل يا ريم .   
) احفظ - حافظي - حافظ(  و. ................... علي ملبسك نظيفة يا أنس.  

بكــــارأنشطة

الِكتَابَة الَسْرِديَة : اكتب خمس نصائح لزوار األهرامات للحفاظ عليها.4
.........................................................................................................................  
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اختر الصواب مما بين القوسين : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

اختر الفعل المناسب من القائمة لتكون الجملة صحيحة: 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
ل يقع هذا النوع تحت أى تصنيف وقد يكون عبارة عن خليط منها ول تزال هذه المادة 
مجاًل للجدل بين األوساط العلمية فهذه العالمات هي دليل اإلنسان للحفاظ على صحته 

وصحة البيئة من حوله وإعادة بناء بيئة خضراء نظيفة خالية من النفايات   .

)يرضي - يرشد - يربط( الناس .  أ. َكِلَمة )دليل( معناها هو ما ......................  
) مناقشة - حوار - اتفاق(          ب. َكِلَمة )جدل( ُمضادَها ......................  

)مجامالت - مجالت - الثنان معًا( ج. َكِلَمة )مجال( َجْمعَُها ......................   
)العالمة - العالمة - العالقة(  د. َكِلَمة )العلمات( ُمْفَردها ......................  

أ. هات من الفقرة 
)اسًما لإلشارة - ظرفًا وبين نوعه - حرفا للجر - اسما وبين عالمته -  فعاًل وبين نوعه(

 ...........................................................................................................................
ب. أى رمز مختوم يدل علي العبارة السابقة؟

...........................................................................................................................
ج. ما فائدة دليل إعادة التدوير لإلنسان؟

...........................................................................................................................
د. كن مخترًعا  ضع هذا الختم على نوع جديد واكتب مواصفاته بنفسك.

...........................................................................................................................

أ. المزارعون ...................... إلى حقولهم. 
ب. ...................... الصديقان في النادي.

ج. ...................... الطبيبة المرضي.
 د. يا جودي ...................... دروسك.

هـ. عمرو  ...................... إلى ملعب كرة القدم.

بكــــارأنشطة

القائمة
ذاكْر يتسابقان

عالجت يجب ينطلقان
يتوجهون ينطلق ذاكري

عالج يتسابق تحب

الِكتَابَة الَسْرِديَة : 4
اكتب خمس إرشادات نضعها في المستشفي أمام من يزور المرضي.

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  
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اكتب إرشادات تقوم بوضعها أمام المرضى في حجرات المستشفي 
للحفاظ علي صحتهم ومنعًا للعدوى.

ا بَْيَن القَْوَسْين : اْختَر الصَّواَب ِممَّ 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

حدد عالمة إعراب ما تحته خط مع ذكر السبب : 3

الِكتَابَة الَسْرِديَة : 4

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
النفايات والمخلفات التي تحيط بنا يمكن استخدامها. فالنفايات البالستيكية ل تتحلل بسهولة 

مما يؤدى إلي حدوث ضرر شديد للكائنات الحية وهي أيَضا تضر النظام البيئي فهي تؤثر 
علي الكائنات البحرية ويؤدى إلي نفوقها وتعبث بنمو النباتات وتلوث الجو عندما تحترق 
وهي تمثل نسبة 12% من اجمالى النفايات الصلبة المضرة بالبيئة والتي يصعب التخلص 

منها بطريقة آمنة .

)هالكها - موتها - كالهما صواب( أ. َمْعنَى َكِلَمة )نفوقها( ......................  
تفيد - كالهما صواب ( )تنفع-  ب. ُمضاد َكِلَمة) تضر( ......................  

)الجولت-  األجواء - كالهما صواب( ج. َجْمع َكِلَمة )الجو( ......................  
)الكون-  الكائن - كالهما صواب( د. ُمْفَرد َكِلَمة ) الكائنات( ...................... 

أ. هات من الفقرة 
)جملة اسمية - حرف جر - ضميًرا وبين نوعه - فعاًل وبين نوعه - اسًما موصول(

 ...........................................................................................................................
 

ب. ما ضرر النفايات البلستيكية؟
 ...........................................................................................................................

ج. لماذا تعتبر النفايات البلستيكية مؤذية للبيئة؟
 ...........................................................................................................................

د. هات من الفقرة حقيقة وتعبير مجازى .
 ...........................................................................................................................

ب. العمال ماهرون في عملهم. أ. تضر النفايات النظام البيئى.  
ج. المخترعون يبتكرون في كل المجاالت.  د. يساعد المدربان اللعبين علي أداء التمرينات.

تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَْدِريب َعلَى الْختِبَاَرات
1

.........................................................................................................................  
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تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَْدِريب َعلَى الْختِبَاَرات
2

َهـات ِمَن الِفْقَرة َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

أكمل الجمل التالية كما هو محدد أمام كل جملة : 3

الِكتَابَة الَسْرِديَة : 4

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
تقوم شركات تدوير النفايات بعملية صهر البالستيك ويتم ضغط القطع البالستيكية في 

كريات صغيرة وتكون جاهزة. إلعادة الستخدام والتصميم في منتجات بالستيكية جديدة 
مفيدة لإلنسان وهذا يوفر مصدر مستدام للمواد الخام المتوفرة للشركات ويقلل التلوث 

في البيئة ويحافظ علي صحة اإلنسان ويحقق التوازن البيئي مجدًدا .

أ. َكِلَمة َمْعنَاَها ) تحويل المواد من صورة صلبة إلي صورة سائلة( ............................  
    ) ب. َكِلَمة ُمضادَها )مضرة ...................... اإلخلل بالنظام البيئي ......................

جـ. َكِلَمة ُمْفَردها )منتج ...................... مادة ......................  قطعة ...................... (    
د. َكِلَمة َجْمعَُها )شركة ...................... منتج ...................... النفاية ......................(     

أ. هات من الفقرة )فاعًل وبين علمة إعرابه - فعًل مضارًعا - اسًما لإلشارة - حرفًا للجر( 
   ...........................................................................................................................  

ب. كيف يتم تصميم كريات البلستيك الصغيرة؟
   ...........................................................................................................................  

ج. ما أهمية إعادة صهر البلستيك؟
   ...........................................................................................................................  

د. أين تتم عملية تدوير النفايات؟ وهل تعتقد أن هناك مراحل أخرى غير الصهر؟ اذكرها.
   ...........................................................................................................................  

)مبتدأ علمة رفعه الضمة(    أ. .............................. مجتهدون في أعمالهم.  
)فاعل علمة رفعه األلف( ب. تأخذ .............................. الرسومات.   

)مبتدأ مناسب( ج. .............................. يتعلمان المهارات.  
)خبر مناسب واذكر علمة إعرابه(  د. الزهرتان ..............................    

اكتب خمس نصائح تضعها في حافلة عامة لنقل الركاب.
.........................................................................................................................  
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اْلِقَراَءة َحيَاة 
قَاِرئ اْليَْوم قَائِد اْلغَد ، فَاْلِقَراَءة تُنِير اْلعَْقل وتنمي الفكر َوتَْكِسب اْلَمْعلُوَمات

َعِزيِزي اْلقَاِرئ النَّبِيل يُْرَجى ُمَراَعاةِ َما يَِلي :
* الُهدوء التَّاّم فِى أَثْنَاِء اْلِقَراَءةِ أَْو اْلبَْحِث َعْن أَّيِ ِكتَاٍب ، َحتَّى اَل تزعج اْلَخِرين .

* ااِلْلتَِزام بِعَدَِم دُُخوِل أَي مأكوالت فِى اْلَمْكتَبَة .
ِحيح . * ااِلْستِعَانَة بِأِمين اْلَمْكتَبَة ِخَلل اْلبَْحِث إذَا ُكْنت اَل نَْعِرُف اْلَمَكان الصَّ

*االلتزام بِموِعد تَْسِليم اْلِكتَاب ، َحتَّى اَل تَُضيِّع اْلَوْقت َعلَى َمْن يَْرَغُب فِي اْستِعَاَرته .
* اْلِحفَاُظ َعلَى اْلُكتُِب َوَعدَم اْلِكتَابَة فِيَها ، َكَما يَِجُب ااِلْلتَِزام بمحتويات اْلَمْكتَبَة ، َوأالَّ تَْعبَث بَِها .

أ- تتحدث اللوحة اإلرشادية عن ..........................................................................
ب- أين يمكن أن تعلق هذه اللوحة اإلرشادية؟ ......................................................

جـ- من سيقرأ هذه اللوحة؟ .................................................................................
د- لماذا تم كتابة هذه اللوحة اإلرشادية ؟ ..............................................................
هـ- ضع عنوانًا للوحة .......................................................................................

و- تكونت اللوحة اإلرشادية من ثلثة أجزاء ) الحظ األلوان ، ثم أجب(
    هي  ................... و ...................  و ................... و ...................

ز- انظر لعلمات الترقيم ، ثم عدها واكتب العدد:
    النقطة ).( وعددها ............................... واستخدمت ......................................

    الفصلة )،( وعددها ............................... واستخدمت ......................................
    النقطتان الرأسيتان):( وعددها ....................  واستخدمت ..................................
ح- اكتب مقدمة مختلفة جذابة ..............................................................................
طـ- أضف قاعدة إرشادية جديدة ..........................................................................

ِكتَابَة لَْوَحة إِْرَشاِديَّة
اْلِكتَابَة 
السَّرِديَّة

اْقَرأ ثُّم أَِجب :1نشاط
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............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

ْرَشاِديَّة ِمْن ِخاَلِل الُجَمِل َوالَكِلَماِت اْلُمَساعَدة :2نشاط اُْكتُب اللَّْوَحة اإْلِ
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...............................

...............................

.............................................................................................

..............................................................

التَّْخِطيط ِلْلِكتَابَة
يَّة  ْرَشاد اْلُمَواِطنِين إلَى أََهّمِ اْلَمْطلُوب ِمْنك ِكتَابِة لَْوَحة إْرَشاِديَّة ستُعَلّق فَْوق َصنَاِديق إَعادَة التّدوير إِلِ

نَاِديق فِيَما يَتََراَوح َعدَد اْلَكِلَماِت ِمْن ) 50 إلَى 100(  إَعادَة التّدوير َوَطَرائِق اْستِْخدَام َهِذه الصَّ

خطط لكتابتك قبل الكتابة 
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.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

ْرَشاد نشاط اْكتُب لَْوَحة إْرَشاِديَّة ستعلق فَْوق َصنَاِديق إَعاَدة التَّْدوير إِلِ
نَاِديق  يَّة إَعاَدة التَّْدوير و َطَرائِق اْستِْخَدام َهِذه الصَّ اْلُمَواِطنِين إلَى أََهّمِ

فِيَما يَتََراَوح َعَدِد اْلَكِلَماِت ِمْن ) 50 إلَى 100 (   :
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تَْقيِيم ذَاتِيٌّ َعلَى ِكتَابَتِي

حدَّدت َعَدِد اْلَكِلَماِت

اْلعُْنَوان

َمة ْلُمقَّدِ ا

َخْمس نََشاط إْرَشاِديَّة

إِْمالئي َصِحيٌح

...............................................................................................................

...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

...............................................................................................................

ةً أُْخَرى َمَع تَْصِويب األَْخَطاء ْرَشاِديَّة َمرَّ أَِعد ِكتَابِة اللَّْوَحة اإْلِ

الَخطَّ الَجِميل

َعاَلَمات التَّْرقِيم
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اْقَرأ اْلِفْقَرة اآْلتِيَة ، ثُّم أَِجب :1نشاط

َد اْلُمَشاَرَكِة َل تَْجعَلنا نَْفَهم ونتعلَّم ، َولَِكْن َلبُدَّ ِمْن اْلُمَشاَرَكِة ِلْلُوُصوِل  » يَِجُب َعلَْينَا أَْن نُْدِرَك أَنَّ ُمَجرَّ
إلَى اْلفَْهِم فِى َعَمِليَّات إَعاَدة التدوير َواِلْستِْخَدام ِلْلشيَاء ِمن َحْولنَا َسَواء َكانَْت أوراقًا أَو بَقَايَا 

َطعَاٍم أَْو ُزَجاًجا ، َوَغْيِر ذَِلَك ِمْن الَخاَمات َواأْلََدَوات اْلقَابِلَة للتَّْدوير َوإَِعاَدة اِلْستِْخَدام«

       ) نُدرك - اأْلَْجيال - فَعَّال - قَابِلة (
أ- كان لفصلي دور ......................................

    في تجميل المدرسة.
ب- أخبرنا المعلم بأننا ال بد أن 

 ...........................   أهميّة مساعدة الغير.
جـ- غالبية المعادن تكون................................

    للْنِصَهار .
د- حكى لنا عمي قصًصا 

.................................

    األولى لمصر القديمة .

       )  يجب أن   -   يجب ألَّ  (
أ- .....................أُِعيد استخدام بقايا الطعام كسماٍد.

ب- .....................أرمي الّزجاجات البلستيكية 
التي يمكن إعادة تدويرها .

جـ - .....................أُقَلّل من استخدام األجسام  
البلستيكية .

د- ..................... أشترى أكثر من احتياجاتي .
هـ - ..................... أستهلك الكثير من األوراق.

و- ..................... أقرأ ما هو مكتوٌب على 
العبوات البلستيكية . 

أ- َكْيف يُْمِكنُنَا اْلُمَشاَرَكة اْلفَعَّالَة فِي إَعادَةِ التَّْدِوير ؟
.....................................................................................................................

ص َما تعلمته بِاْلِفْقَرة السَّابِقَِة فِي ُجْملَتَْيِن : ب-  لَّخِ
........................................ -2                    ................................................-1          
يَّة َكبِيَرةً لألجيال القَاِدَمة ، فِي َرأْيِك َكْيَف ذَِلَك ؟ ...................................... جـ-  إَعادَة التدوير لََها أََهّمِ

د-  اْستَْخِرَج ِمْن الفقرة :
- َمْعنَى )التَّعاون( ..............................          ،           جمع)أَدَاة( ...............................

اْمَل اْلفََراغِ فِي اْلُجَمِل اآْلتِيَة 2نشاط
بِِإْحَدى اْلَكِلَمات الَّتِي بَْيَن 

القَْوَسْين :

أَْكَمل اْلَجَمل اآْلتِيَة 3نشاط
بـ )يجب أن أو يجب أل( 

ِلْلِحفَاِظ َعلَى البِيئَِة :

م
َّ
ل
َ
ع

َ
ت
َ
ِحظ و

َ
ل

ِويِني
ْ
ك

َ
ِييم ت

ْ
ق
َ
ت
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د- .......................جـ- ........................ب- .......................أ- .........................

الطَّبِيبَة اْلَمْرَضىاأْلَْصِدقَاء بَْعَضهماْلبِْنت أّمَها
َرُجل اْلُمُرور 

َحَرَكة السَّيَّاَرات

َحّول َهِذِه اْلُجَمل اِلْسِميَّة إلَى فِْعِليَّة :4نشاط

ا يَِلي فِي ُجْملَة ُمِفيَدة بَِحْيُث يَُكوُن فَاِعاًل :5نشاط َضع ُكّل اْسٍم ِممَّ

َضع فِْعاًل َماِضيًا ُمنَاِسبًا ِلفَاِعِله :6نشاط

َضع فِْعاًل ُمَضاِرًعا ُمنَاِسبًا ِلفَاِعِله :7نشاط

ا يَِلي :8نشاط ِحيَحة ِممَّ اْختَر اْلُجْملَة الصَّ

َّبِعُون قَوانين اْلُمُرور :               ...................................... أ- السائقون يَت
ب- الشَِّقيقَان تَعَاَونَا فِي اْلَخْيِر :                      ......................................  

جـ - النُُّجوم تُنِير لَْيًل :                                 ......................................
د- اْلِمْصِرّي اْستََردّ َسْينَاء :                          ......................................

                              ......................................              ......................................   

......................................              ......................................

ب-........................الطَّائِرة فِي السََّماء                               أ-......................الَوَزارة َحفًل كبيًرا  
د- ........................العَاِلم التَّْجُربَة جـ -..................الّطْفل ُمبَّكًرا   

1- نََما الّصنَاَعة فِي َعْصِرنا.   - نََمت الّصنَاعةَ فِي َعْصِرنا.      - نََمت الصناعةُ في َعْصرنا. 

2- اْختَارت اأْلَُب اْلَهدية.        - اْختَار اأْلَُب اْلَهدية.                - اْختَارت األِب اْلَهدية. 

3- َهدَأ الطفُّْل مع أُّمه.           - َهدَأَ الطَّْفَل مع أّمه.                 - َهدَأَ الّطْفِل َمع أُّمه. 

الشجرة  -  الشمس
 

 القمر  -   المهندس 
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َعبّر َعّما تََراهُ فِي ثاََلثَِة أَْسُطٍر ُمْستَْخِدًما9نشاط
ِحيحة : اْلَجَمل اِلْسِميَّة َواْلِفْعِليَّة الصَّ

اُْكتُب لَْوَحة إْرَشاِديَّة تَُشّجع َعلَى إَعاَدِة اْستِْخَدام اأْلَْشيَاء 10نشاط
َوتَْقِليل اِلْستِْهاَلك )30 إلَى 60 َكِلَمة ( :

...............................................................................................................

...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

 ...............................................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

ملزيد من التقييمات و االختبارات
 انظر امللحق اآخر الكتاب
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اُْكتُب أَْسَماء الِمَهن اآْلتِيَة ، ثُّم أَِجب :1نشاط

 اْبَحْث َعْن أَْكثَِر الِمَهن اْلُمْنتَِشَرة َحْولك :2نشاط

بَْعَد أَْن بََحثْت َعْن الِمَهن ، ِصنّفَها لمهن قَِديَمة ) َظَهَرت قَِديًما َوَل 3نشاط
تََزاُل َحتَّى اآْلَن أَْو اختفت( َوأُْخَرى َحِديثة  :

وصف المهنةاسم المهنة

اْذُكر َخْمس َمَهن ُمْختَِلفَة فِي َعائِلَتك :

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

............................... ............................... ...............................

...........................

..........................

...........................

..........................

مهن 
حديثة

مهن 
قديمة

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................
.........................................

مهن 
قديمة

الَمْشُروع »احِتَرام الِمَهن«
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ة  مالَْمْسئُولاْلُمِهمَّ ِميعَاد التَّسَلُّ

اتَّبع َمَع فريقك اْلُخُطَوات اآْلتِيَة للتّخطيط للنّدوة اْلَمْطلُوب إقَاَمة نَْدَوة 4نشاط
َعن اْحتَِرام الِمَهن َوَدْورَها فِي بِنَاِء اْلُمْجتََمع ونَْهَضتُه :

ْخطيط ِللمشروع التَّ

َتْنِفيذ اْلَمْشُروع

أ- اْسم اْلفَِريق :     ......................................

ب- قَائِد اْلفَِريق:    ......................................  

جـ - اختيار المهمة :    

  # تَْصِميم بِطاقَة دَْعَوة أِلَْوِليَاء اأْلُُمور َوُرقَيّة و إِِلْكتُِرونِيَّة .

  # تَْنِظيم فقرات النّْدَوة َوتَْحِديد َزَمانَِها و َمَكان اْنِعقَاِدَها .

  # َعِمل َمْشَهد تَْمثِيِلي َعْن أَْصَحاِب الِمَهن َودُوِرِهم .

َعايَة اإلعلنية للندوة فِي َمَواقِعِ التََّواُصل و « اإلنترنت « َوالتَّْصِوير َوتَْسِجيل النّْدَوة ِخَلل َعْرضَها .   # الدِّ

  # تَْنِظيم مقابلت َمَع بَْعِض أَْصَحاِب الِمَهن اْلُمْختَِلفَة ، َوإِْعدَاد اأْلَْسئِلَِة الَّتِي ستطرح َعلَْيِهم .

  # َجْمع أَْبيَاٍت ِشْعِريٍَّة َعن الِمَهن َوإِْلقَاُؤَها فِي النّْدَوة .

يَّة الِمَهن َودَْوُرَها َوتُْلِصق فِي أَْرَجاِء اْلَمَكان بالندوة .                              # َعِمل لَْوَحات تَُوضَّح أََهّمِ

ة الَّتِي تَمَّ اْختِيَارَها إلَى َمهاّم َصِغيَرة َوَوّزع دور ُكّلِ فَْرٍد بالفريق :                          م اْلُمِهمَّ د- قَّسِ

هـ - ُمَراَجعَة وتقييم َما تَمَّ َوَما َزاَل نَاقًِصا  :

  # َما تَم :  ......................................

  # النَّاقِص:    ......................................  

و - َعَمل تَْجِربَة قَْبل َمْوِعد النّْدَوة ِللتََّحقُّق ِمن إجادتها.     

 َحان اآْلن تَْنِفيذ اْلَمْشُروع ) نَْدَوة اْحتَِرام المهن( , , , بِالتَّْوفِيق .
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اِلُثالمحور الثالث الِمْحَوُر الثَّ
ُمْجَتمِعي

اِلث  اْلَموُضوُع الثَّ

اَقة الُمتَجّددة الطَّ
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عالقتي مع اآلخرين

أَنَا أَْربَُح أَْنَت تَْربَُحالَمْوُضوع الثَّاِلْث 

ِحَواٌر ُمبَاِشٌرنَصُّ االستَِماعِ :
المِذيع : يُوجد اليَوم اْلعَديد من اْلقََضايا اْلُمهّمة الّتي تْسعى َجِميع دُول اْلعَالم إِلى إِيجاد ُحلُول لها  
ومن أََهّمها الّطاقة الّتي يَقوم علَيها ُكل شْيء في َحياتنا اليومية ، ولهذا نستضيف في لقائِنَا اليوم 
على الهواء مباشرة األستاذ والعالم »د.شريف« وهو عالم في اْلعُلوم والطاقة المتجددة .. أهلاً 

بك معنا ، فلتعرفنا بنفسك أولاًّ .
د.شريف : أهلاً بكم ، أنا سعيد بوجوِدي معكم ، أَنا »د.شريف« خبير بالطَّاقة اْلُمتجدّدة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المذيع : أخبرنا أولاًّ قبل الدُّخول في الموضوع بماهية الطَّاقة المتجددة .

ل اإلنَسان ،  د.شريف : الطاقة المتجددة ببَساطة هي النَّاتجة عن عمليات طبِيعيّة من دون تَدَخُّ
ياح وأَْمواج الْبَحر  ْمس والّرِ وتتجدد بصورة دائمة ، وبالطبيعة عدَّة أَْنَواع منها ، مثل أَِشعّة الّشِ
وغيرها ، ومن أََهّم مزايا الطاقة المتجددة أَنََّها ل تنفد وَمجانية ، باإلضافة إلى أنها طاقة نظيفة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المذيع : كلٌم مثيٌر .. وهل مصر تستخدم الطَّاقة اْلُمتجدّدة ؟

 ، اْلُمهّمة كالّريَاح  الطَّبيعية  المَوارد  اْلَكثِير من  لديها  الَّتِي  الدُّول  د.شريف : مصر من ضمن 
والتي استغلتها بطريقة إيجابية في إِنتاج الطَّاقة من خلل بناء مشروع قَومي يسمى

 »مزرعة رياح الّزعفرانة« بقرية الزعفرانة التَّابعة لمدينة رأس غارب بُمَحافَظة اْلبَحر اأْلَحمر.
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اللغة العربيةالَمْوُضوع الثَّاِلْث 

المذيع : وَهذَا هو موضوع حلقتنا ، هل يمكن التّحدّث باستفاضة عن َهذا اْلَمشروع؟
د.شريف : بالطبع قرية الزعفرانة تَقَع على طول الشَّريط السَّاحلي للبحر اأْلَحمر الَّذي يمتاز 
بسرعة الّريَاح ، والتي جعلتها من أفضل المناطق علَى ُمْستوى اْلعَالم مَلءمةاً ِلتَوليد الطَّاقة ، 
يَاح ، كما أنها من المزارع  وتعد من أولى اْلَمَزارع الَّتي تم إنشاؤها إِلنتاج َطاقة ُمتََجدّدة من الرَّ

الكبرى الموجودة في شرق إفريقيا وتنتج ثلث ما يُنتجه السَّد اْلعَالي من َكهرباء .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذيع : مشروع عظيم يُفتخر به ، وهل هذا هو المشروع الوحيد بمصر الذي يستخدم الموارد 
الطبيعية إلنتاج طاقة متجددة؟

ا للنَّجاح الذي حققه مشروع الزعفرانة قامت  د.شريف : ل ، لْيس هذا هو المشروع الوحيد فَنَظراً
ا  الدولة بالكثير من مشروعات الطاقة النّظيفة المتجددة ؛ كمشروع َجبَل الّزيت الذي يُوجد أيضاً
بمحافظة البحر األحمر والتوقيع على عقود جديدة إلنشاء مدينة تُنتج اْلَكهرباء باستخدام الطاقة 

ارة بِالبِيئَة . الشمسية النظيفة لْلَحد من انتشار النبِعَاثَات الضَّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ؛ هل تريد إضافة أي تعليق في ختام َحْلقَتِنَا؟ المذيع : معلوماٌت عظيمة ، لقد استَفَْدنَا كثيراً
د.شريف : نعم ، فأنا أُِريد أن أنتهز فرصة هذا اللّقاء لتوعية الجمهور بأهمية تَْرِشيد استهَلك 
الطاقة بأشكالها المتعددة ، كالكهرباء ،والغَاز ، ووقود الّسيّارات وغيرها بسهولة - وهو أقل ما 
يمكن تقديمه للحفاظ على البيئة - فكل ما نحتاج إليه هو إجراء بعض التّْعِديلت في سلوكياتنا 

اليومية ؛ تَْعِديَلت قد تبدو بِسيطة إّل أَنَّها بالتَّأِكيد ستُْحِدث فرقاًا .
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ِمن ِخالل فَْهِمك النَّص َصنّف الطَّاقَات اآلتِيَة :1نشاط

َضْع َعاَلَمة )√( أو )×( أََمام الُجَمل اآلتِيَة ، َوَصّوب الَخَطأ ِمْنَها :2نشاط

أِجب َعن األْسئِلَة اآلتِيَة :3نشاط

) الشَّْمس - النَّْفط - الفَْحم - الّريَاح - الَماء - الغَاز الطَّبِيعي (

َطاقَات غير ُمتََجددةَطاقَات ُمتََجددة

.................  )  ( أ-   لَْيس فِي ِمْصر ِسوى َمْشُروع َواِحد ِلْلطَّاقَة الُمتََجددة.  

.................  )  ( ب- يَتََميَّز الّشِريط السَّاِحلي ِلْلبَْحر األْحَمر بُِسْرَعة الّريَاح. 

.................   )  ( جـ- تُعَد الطَّاقَة النَِّظيفَة الُمتََجدّدة ِمن أََهم قََضايَا الدَُّول.  

.................  )  ( دـ- "د.شريف" َعاِلم فِي العُلُوم والطَّاقَة الَكْهَربَائِيَة.  

................................................................................ أ. َما أََهمُّ َما يَُميّز الطَّاقَة الُمتََجدّدة ؟  

................................................................................ ب. َما نَِصيَحة "د.شريف" لَنَا ؟  

................................................................................ جـ. َماذَا فَِهْمت َعن الطَّاقَات الُمتََجدّدة ؟ 

أَْنَشَطةُ ِكتاِب الَمدَرَسة

ِحَواٌر ُمبَاِشٌرنَصُّ االستَِماعِ :



الموضوع الثالث سلسلة  كتب بكار للمرحلة  االبتدائية116

المحور الثالث

تََخيَّل نَْفَسك ُمِذيعًا ولََدْيَك فُْرَصة الْستَِضافَة إْحَدى الشَّْخِصيَّات الُمِهّمة . 4نشاط
َمن َستَُكون؟ َوِلَماذا؟ َوَما أََهم األسئْلَة الَّتِي َستَْطرحَها ؟

اْسم الشَّْخِصيَة: ................................................................................
ِلَماذَا ؟................................................................................

األْسئِلَة: ...................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

أَْخبَر "د.شريف" بِأَنَّهُ َعلَْينَا أَن نُعَّدل فِي ُسلُوِكيَاتِنَا اليَْوِميَّة، 5نشاط
اْكتُب قَائَِمة بَِهِذِه التَّْعِديالِت لُتُْخبِر بَِها َعائِلَتَك َوأْصِدقَاَءك:

ه 6نشاط ُطِلَب ِمْنَك إِْعَداد فِْقَرة باإلذَاَعة الَمْدَرِسيَة َعن أَْسبَاب تََوجُّ
الدَُّول الْستِْخَدام الطَّاقَة الُمتََجّدَدة ، اْذُكر أَهم َهِذِه األْسبَاب:

اْكتُْب َما يُْملَى َعلَْيك.7نشاط

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
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َفّكـــــر :1

انُظر للصُّوَرتَْين َجيًّدا ، ثُمَّ فَّكر فِي الفَْرق بَْينَُهَما .. َوأَين تُِحُب أَن تَِعيش؟نشاط

ْف :2 اْقَراأ َواْكَت�شِ

)أ( اْستَخِرج ِمَن الُمْعَجِم َمعَانِي الَكِلَماِت اآلتِيَِة،ثُمَّ َضْعَها فِي ُجْملٍَة :2نشاط

الُجْملَـــةالَمْعنَىاْلَكِلَمة 

ْبر ..............................................................................................................بِفَاِرغ الصَّ

..............................................................................................................التََّطلُّع

..............................................................................................................ُمْنبَِعث

..............................................................................................................َمَحطَّات

..............................................................................................................تَْوِليد

..............................................................................................................أْدَركُت

..............................................................................................................َواَصْلُت

قِصَّة :     َطاقَتُنا ِمن بِيئَتِنَا
أَْنَشَطةُ َما قَْبَل اْلِقَراَءِة
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الُمْعَجم اللُّغَِوي
معناهاالكلمة 

شوقفَارغ الّصبر
اإِلجازةاْلعُطلة
النّظر والتّرقيبالتّطلع
خارج منُمْنبَعث

أغضبني -ضايقني
ساءني

الكثيرالعَِديد

معناهاالكلمة 

َطَواحين 
الَهَواء

آلت يُِديُرها 
الهَواء لتوليد 

الّطاقة
أََماكنَمَحطات
إِْنتَاجتَْوليد

فَهمُتأَدركُت
أكملُتَواصلُت

معناهاالكلمة 
النّاتجالُمستخَرج
الدّائِمةالُمتجددة

البترولالنَّفط

مواد قابلة الَوقُود
للحتراق

مضادهاالكلمة 
الجزعالّصبر
الّشتويةالّصيفية
أكرهأحب
اإِلْعَراضالتّطلع

مضادهاالكلمة 
داخلُمْنبَعث
يظهريَْخفى
القليلالعديد

المفيدةالّضارة

مضادهاالكلمة 
أسعدنيضايقني

ُملّوثنقي
حزنفرح
الَمذَلّةالفخر

جمعهاالكلمة 
فصولفصل
العطلتالعطلة
عائلتعائلة
اللياليالليلة

محافظاتمحافظة

جمعهاالكلمة 
البحارالبحر
نوافذنافذة

السياراتالسيارة
المّراتالمّرة
أدخنةدخان

جمعهاالكلمة 
اأْلَشياءالشيء
الحلُولالحّل
الّطاقاتالطاقة
الغَاَزاتالغَاز

اْبتَِساماتابتسامة

جمعهاالكلمة 
أصواتصوت
جبالجبل

الزيوتالزيت
الحلولالحل

مفردهاالكلمة 
الّريحالّرياح
مدينةمدن

الشَّاطئالشَّواطئ
الَمَحّطةالَمَحّطات
طاحونةطواحين

المحور الثالث
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؟

؟

؟

ملخص الدرس
جس و

لماذا ينتظر ماجد فصل الصيف بفارغ الصبر؟

أضرار الدخان على ماجد؟

ما العادة التي يحبُّها ماجد أَثْناء الّسفر؟

ما هو حل مشكلة تلوث الهواء كما ذكر األب؟

أين تسافر أسرة ماجد؟

لماذا يسبب الّدخان ضيقًا في التنفس؟

لماذا تضايق ماجد؟

اذكر أمثلة للطاقة المتجددة.

اذكر أمثله للطاقة غير المتجددة.

 - ألنه يحب أن يقضي العطلة الصيفية مع عائلته.

 - الّدخان يُخفي الّرؤية ، ويُسبب ضيقًا في التّنفس.

 - يحب ماجد التطلع من نافذة السيارة.

 - الحل هو استخدام الطاقة المتجددة النِّظيفة.

 - تسافر أسرة ماجد إلحدي مدن محافظة البحر األحمر.

 - أِلَّن الّدخان يحتوي على العديد من الغازات الّضارة بِصّحة اإلْنسان.

 - تضايق ماجد؛ ألنّه رأى دخانًا ينبعث من إحدى الّسيّارات.

 - الّطاقة اْلمتجددة مثل: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة األمواج .

 - الطاقة غير المتجددة مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم.

س

س

س

س

س

س

س

س

س

جس



الموضوع الثالث سلسلة  كتب بكار للمرحلة  االبتدائية122

المحور الثالث

* اقرأ، والحظ، ثم استنتج:
1- ترعي الدولة ذوي الهمم.

2- يعمل المهندسان في العاصمة اإلدارية.
3- يتعاون المصريون لبناء مستقبل الوطن.

4- تسهم السيدات في تقدم المجتمع.
5- تسهل الطرق الجديدة حركة السيارات.

1- الجمل السابقة جمل فعلية؛ كل جملة تبدأ بفعل) ترعي - يعمل - يتعاون - تسهم(

2- الفاعل في الجمل السابقة        )الدولة - المهندسان - المصريون - السيدات(

ا مرفوع وعلمة رفعه     ) الضمة - األلف - الواو( 3- الفاعل دائماً

4- علمة إعراب الفاعل في الجمل السابقة  على الترتيب:

الدولة:  فاعل مرفوع وعلمة رفعه الضمة ألنه مفرد .

       المهندسان: فاعل مرفوع وعلمة رفعه األلف ألنه مثني.  

       المصريون : فاعل مرفوع وعلمة رفعه الواو ألنة جمع مذكر سالم.

       السيدات: فاعل ومرفوع وعلمة رفعه الضمة لنه جمع مؤنث سالم.

      الطرق: فاعل مرفوع وعلمة رفعه الضمة ألنه جمع تكسير.

النَّْحـــو

الحظ

ملزيد من التقييمات و االختبارات
 انظر امللحق اآخر الكتاب

الجملة الفعلية
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)ب( أَِجْب َعِن األَْسئِلَِة اآلتِيَة :2نشاط

)ج( اْمأل الُمَربعَات الَّتِي أََماَمك ُمْستَْخِدًما إَجابَات الُجَمل اآلتِيَة :2نشاط

ا بَْين القَْوَسْين َمَكان الَكِلَمات الَّتِي تَْحتها َخط:2نشاط )د( َضع َكِلَمة ُمنَاِسبَة ِممَّ

1- أَْكِمل :

 أ  - تُعد َمَحطَّة ....................  َواِحَدة ِمن ُكْبَرى َمَحطَّات تَْوِليد الَكْهرباء فِي العَالَم ِمن ِخاَلل ....................

ب - أَْدَرك "ماجد" أَنَّ الَحلَّ فِي اْستِْبَدال الطَّاقَة .................... بالطَّاقَة ....................؛ألنََّها .................... . 

............................................................................................................................... 2- بَِم َشعَر "ماجد" فِي أَثْنَاء َسفَِره؟ولَماذَا؟

ة فِي َرأي َواِلد "ماجد"؟ ................................................................................................... ارَّ 3- َما َحلُّ ُمْشِكلَة الغَاَزات الضَّ

4- َما نِصيَحتك ِلَسائِق السَّيَّارة الَّتِي أَْزَعَجت "ماجد"؟ .........................................................................................................

4- اْستَْخِرج ِمن القصة :

 أ  - ُمَضاد ) أَْسعَْدنِي ( ............. ، ُمَراِدف ) إَِجاَزة ( ............... ، ُمْفَرد ) َطاقَات ( ............... ، َجْمع ) َغاز ( ...............

أَْنَشَطةُ َما بَْعَد اْلِقَراَءِة
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1- الّطفاَلن - بُِمَساَعَدة - َواِلَدْيُهَما - اْستَعَاَن - اْستَعَانَا - الّطْفلَين.
...............................................................................................................................................................................................

ِعبُون - الّريَاِضيَّة. ِعبُون - الالَّ عبِين - الالَّ 2- اْرتََدى - الَمالبِس - اْرتَُدوا - الالَّ
...............................................................................................................................................................................................

3- فَِهَمت - فَِهَم - الّشْعَر - البَنَاُت - البَنَاِت - فَْهًما - َجيًّدا .
...............................................................................................................................................................................................

ًما.ّ 4- الدَُّوُل - الدَُّوَل - تقَدَم - َكبِيًرا - تَقَدَمِت - بِالِعْلِم - تَقَدُّ

...............................................................................................................................................................................................

1- َماذَا فَعََل التَّالِميذ ِعْنَدَما َدَخل الُمعَلّم الفَْصل؟
...............................................................................................................................................................................................

2- َما الَِّذي يُْصِلح الُمْجتََمع؟
...............................................................................................................................................................................................

3- َما الّصفَة الَّتِي اْختَارَها "أَنَس"؟
...............................................................................................................................................................................................

نًا ِمن َخْمَسة أَْسُطٍر ُمْستَْخِدًما الُجْملَة الِفْعِليَّة: 4- اْختَر ُخلُقًا ِمن األْخاَلق ، َواْكتُب َعْنهُ َمْوقِفًا يَُوِضح أَهّميَته ُمَكوَّ

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

)أ( اْختَر ِمن الَكِلَمات َما يَُكّون ُجْملَة فِْعليَّة َصِحيَحة :3نشاط

ا يَِلي بُِجَمل فِْعِليَّة َصِحيَحة :3نشاط )ب( اْقَرأ الِفْقَرة ، ثُمَّ أَِجب َعمَّ

ف:3 َلِحظ واْكَت�شِ

" َدَخَل الُمعَلّم الفَْصل، فََحيَّا التَّالِميذ ُمعَِلمهم َوَجلَُسوا فِي أَماِكنُهم ، ثُمَّ َكتََب الُمعَلُّم ُجْملَةً َعلَى الّسبُّوَرة 
) َما الَِّذي يُْصِلح الُمْجتََمع ؟!( ، فَنََظَر التْلِميذَان ) َخاِلد ( و ) َسْعد ( إلى بَْعضهَما وقَااَل : َماذا تعنِي يَا 
ُمعَلمنَا ؟ قَاَل الُمعَلّم : أَْعنِي َما الَِّذي يَْجعَل الُمْجتََمع َصاِلًحا؟ ، فََرفَع ) أَنَس ( يَده وقَال : الّصدق يُْصِلح 
الُمْجتََمع ، ثَمَّ قَاَل : ) َوِليد ( : األَمانَة ، وقَاَل ) عادل ( : التَّعَاون ، ُهنَا اْبتََسَم الُمعَلّم وقَاَل : أَْحَسْنتُم يَا 

ى ......................، َرفَع التَّالِميذ أْصَواتُهم قَائِِلين : األْخاَلق ". أْبنَائِي ، َهِذِه الِصفَات ُكلَُها تَُسمَّ
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أ - َعبّر َعن الصُّوَرة بَِخْمس ُجَمٍل فِْعِلية:4نشاط

ب - اْمأَل الَجْدَول ِمن ِخاَلل الُجَمل السَّابِقَة:4نشاط

ِحيَحة :4نشاط ِحيَحة، و)×( أَمام َغير الصَّ ج - َضع َعاَلَمة )√( أََمام الُجَملة الصَّ

ِحيحة السَّابِقَة فِي ِكتَابَة قِصَّة :4نشاط د - اْستَِعن بِالُجَمل الصَّ

َلِحظ َوَتَعَلّم:4

َعاَلَمة َرْفع الفَاِعلالفَاِعلالِفْعلالُجْملَة
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

2- وَصلُوا األُب والشَِّقيقَان إلى الطبيب .)     (  )     ( 1- َشعَر الشَِّقيقَان بِأَلَم فِي أَْسنَانِهَما. 
4- ذََهبَا الشَِّقيقَان وأَْخبََرا َواِلدَُهَما.     )     (  )     ( 3- َسأََل الطَّبِيب :َما الَِّذي َحدَث؟ 
6- قَاَل األَُب: َغداًا نَذَْهب ِلَطبِيب األْسنَان.    )     (  )     (  . 5- بَدَأَ األَُخ األْكبَر بِالَحِديث 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

�َشاِرك :5

أ - اْقَرأ الُجَمل َوتََخيَّل َماذَا لَو...؟5نشاط

ج - اْكتُب َما يُْملَى َعلَْيك.5نشاط

ب- لَِديك فُْرَصة ِلتَْقِديم ُحلُول ِلُمَساَعَدة بَلِدك فِي ُمواَجَهة تَلَوث الَمَوارد 5نشاط
     َكالَماء والَهَواء ، اْكتُب َهِذِه الُحلُول :

1- نَِفَد النَّْفط ) الَوقُود ( الَمْوُجود َعلَى األْرض.
...............................................................................................................................................................................................

2- زاَد َعَدد َمَحَطات تَْوِليد الكْهِربَاء من الّريَاح.
...............................................................................................................................................................................................

3- اْستَْخدمنا السَّيَّاَرات الَّتِي تَْعَمل بالَكْهربَاء بََداًل ِمَن الَوقُود.
...............................................................................................................................................................................................

4- َكانَت ِمْصُر اَل تَْستَْخِدم الطَّاقَات الُمتََجّدَدة.

...............................................................................................................................................................................................

ملزيد من التقييمات و االختبارات
 انظر امللحق اآخر الكتاب
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تَي ) ُحلم لَْيَس ُمْستَِحيال ( و ) َطاقتنَا ِمن بِيئتنَا ( َحلّل      5نشاط ُجوع إلى قِصَّ د- بِالرُّ
تَْين َمعًا فِي الَجْدَول التَّاِلي: الِقصَّ
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أَْكِمل َما يَِلي َوَضع َما تأتي به فِي ُجْملة ِمن ِعْنِدك : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القواعد النحوية واألساليب : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
أَنَا أنتظر فصل الّصيف بِفَارغ الّصبر، وذلك ألنّنِي أحّب أن أقضي العُطلة الّصيفية مع عائلتي 

على أحد الّشواطئ الّساحلية  .

   ..................................................................................... أ. َمْعنَى َكِلَمة )فارغ الصبر( 
   ..................................................................................... ب. ُمضاد َكِلَمة )الّصبر( 

  ..................................................................................... ج. مْفرد َكِلَمة )الشواطئ( 
   .....................................................................................   ) د. َجْمع َكِلَمة )العطلة

أ. من المتحدث في الفقرة السابقة ؟
   ...........................................................................................................................  

ب. لماذا يتشوق المتحدث لفصل الصيف؟
...........................................................................................................................  

ج. أين قضت األسرة العطلة الصيفية؟
...........................................................................................................................  

د. اختر الصواب: من المدن المصرية على الشاطئ البحر األحمر 
        )اإلسكندرية - شرم الشيخ - دمياط - الغردقة - سفاجا (

ا وبين نوعه....................... أ. استخرج من الفقرة السابقة: جملة فعلية: ....................... ، ضميراً
ب. أكمل بما هو مطلوب بين القوسين:

)فاعل علمة رفعه األلف ( 1. يُحب........................... الّسفر.     
)فاعل علمة رفعه الواو ( 2. َعاد ........................... من الرحلة مسرورين.  

َها فى المنزل.           )فعل مضارع مناسب( 3. ........................... فاطمة أمَّ
ا - الذّكي( جـ. رتب الكلمات التالية لتكون جملة فعلية: )بالتّعلم - تهتم - الدولة - كثيراً

بكــــارأنشطة

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
استخدم الكلمات التالية فى كتابة قصة

)الّشتاء - فَِقير - البَرد - أَْغطية - األَْصِدقاء - اْلَماَلبس - التعاون  (
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
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أَْكِمل َما يَِلي : 1

ضع عالمة )√( أمام الجملة الصحيحة أو )×( أمام الجملة غير الصحيحة : 2

اْلقَواعد النّحوية واأْلََساليب : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
وَهِذه الَمّرة َرأيت شيئًا َضايقَنِي وهو ُدَخان ُمْنبَعث من إِْحَدى الّسيّارات، كلما تََطاير َمع 

الَهَواء َكان يُخفي الّرؤية بعض الّشيء ويُسبب ِلي ِضيقًا في التّنَفس  .

)مسافر - خارج من - مشتعل(   أ. َمْعنَى َكِلَمة )منبعث( ...........................  
)راقني - أسعدني - كلهما صحيح(  ب. ُمضاد َكِلَمة )ضايقني( ...........................  

) مداخن - مداخل - أدخنة(  ج. َجْمع َكِلَمة )دخان( ...........................   
)األب - ماجد - جود (  د. المتحدث في الفقرة السابقة.   

  )       ( أ. دخان الّسيّارات يخفي الرؤية ويسبب تلوث الهواء.   
)       ( ب. كان بطل القصة يحب التّطلع من نافذة البيت.    

ج. ما الشيء الذي ضايق المتحدث؟وما أضراره؟
...........................................................................................................................  

د. اذكر حلاًّ لمشكلة تلوث الهواء.
...........................................................................................................................  

 أ. أكمل مكان النّقط بفاعل مناسب.     
ب. ذهبت ................... إلى المزرعة و قال ............... هذه حقول جميلة ثم جاء ................. 

    بسيارتهما، وجلسا تحت األشجار
ج. أكمل الجدول التالي:

عالمة إعراب الفاعل الفاعل الفعل الجملة
حضر الطبيبان إلي المستشفي
يخلص المهندسون في عملهم

تتفتح األزهار في الربيع
 د. اقرأ ثم أجب:

 األم منبع الحنان، فقد شعرت أمي أمس بارتفاع حرارة أختي الصغيرة، فأسرعت إلى والدي  
 وأيقظته، وقد اتصل أبي بالطبيب الذي جاء وفحص أختي، ثم أعطاها الدواء، وقد ظلت أمي جالسة  

 بجوار أختي حتي الصباح، في أجمل عاطفة إنسانية أودعها هللا قلوب األمهات!
....................... الزمان   الشخصيات .......................      الجملة الفتتاحية ....................... 

    
المشكلة .......................        الجملة الختامية .......................      المكان .......................   

بكــــارأنشطة
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َهـات ِمَن الِفْقَرة َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القواعد النحوية واألساليب : 3

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
ِمن خاَلل َحِديثي َمع أبِي أْدَركُت أنَّ الحّل في استبدال الطَّاقة الُمتَجّددة بالطَّاقة غير اْلُمتجّددة، 

فهي ال تنفد وكلما زاد إنتاجها قلَّ تلوث الَماء والَهَواء.

أ. َكِلَمة َمْعنَاَها )تنتهي ( ................... مضاد )استهلك ( .........................    
ب. َكِلَمة َجْمعَُها )أحاديث( ........................... كلمة َمْعنَاَها )فهمت( ..........................   

جـ. أكمل ل تنفد : أسلوب ...........................           .    
ا وبين نوعه (  د. هات من الفقرة السابقة ) فعلاً وبين نوعه - حرفاًا للجر - حرفاًا للعطف - ضميراً

أ. ما الحل لمشكلة تلوث الهواء كما فهمت من الفقرة؟
    ...........................................................................................................................  

ب. ما فوائد الطاقة المتجددة ؟ 
...........................................................................................................................  

ج. أكمل: 1. كلما زاد عدد السيارات الَّتِى تعمل بالَكْهَرباء ........................................ التَّلَّوث البيئي.
            2. من أمثلة الطاقة المتجددة .................................. ،  .................................. ، ...............................

أ. اختر الّصواب مما بين القوسين:    
)مبتدأ - فاعل - خبر( 1. يخدم العالم وطنه. كلمة العالم ...................  

)المعلّمان - المعلّماُت - المعلّمون( 2 . يعرف ................... واجباتِهن جيداًا.   
ب. ضع خطاًّا تحت كل فاعل، واذكر علمة إعرابه.

.......................................... 1. يتلقى المسافرون في المطار.            
................................................ 2. يزور الصديقان صديقهما المريض.   
................................................ 3. تنتشر األمراض في األماكن الملوثة.   

بكــــارأنشطة

اكتب عن الطَّاقة الُمتََجّددة وأهم استخداماتَِها وُمميَزاتِها . 
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
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ا بَْيَن القَْوَسْين : اْختَر الصَّواَب ِممَّ 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

ا بين القَْوسين: اختر الّصواب ممَّ 3

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
محطة رياح الزعفرانة : هي محطة إلنتاج كهرباء من الرياح، تقع في مدينة رأس غارب 

بمحافظة البحر األحمر، تُنتج هذه المحطة ثلث ما ينتجه السد العالي من الكهرباء وهي 
ثاني أكبر محطة في شرق إفريقا بعد مزرعة جبل الزيت وتحتوي حوالي 700 آلة إلنتاج 

الكهرباء وهي من مصادر الطاقة المتجددة التى ال تنفد.

)تسقط-  تُوجد - تنمو( أ. َمْعنَى َكِلَمة )تقع (...........................    
)تصنع-  تتلف - تستمر( ب. ُمضاد َكِلَمة )تنفد(...........................    

)محطات-  محالت -حوائط ( ج. َجْمع َكِلَمة )محطة(...........................    
)صدر-  مصدر - صادر ( د. ُمْفَرد َكِلَمة )مصادر(...........................   

أ. أين تقع محطة الزعفرانة ؟ وماذا تنتج؟
   ...........................................................................................................................  

ب. ما مميزات طاقة الرياح؟
...........................................................................................................................  

جـ. ضع علمة )√( أمام الصواب أو )×( أمام غير الصواب :
)       ( 1. محطة الزعفرانة أكبر محطة إلنتاج الكهرباء من الرياح في شرق أسيا 
)       ( 2. تنتج محطة الزعفرانة كهرباء تعادل ثلثي إنتاج السد العالي.   

 أ. .................. الدولة لستخدام الكهرباء لتسير الّسيّارات.         ) يسعي - تسعي - سعى(
ب. يحافظ .................. على ثروات بلدهم.     )المصريان - المصري - المصريون(
)فهم- الدرس - الطالب( ج. فهم الدرس الطالب الفاعل في هذه الجملة هو   
)األلف - الضمة - الواو(  د. البستان والحديقة متميزان   علمة إعراب ما تحته خط   
اسم اإلشارة المناسب                )هؤالء - هذا - هذه( و. ........ العيون مبصرة.  

تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتْدِريب َعلَى االْختِبَاَرات
1

                  اكتب عن رحلة قمت بها ألحد األماكن الخاّلبة في مصر.
.........................................................................................................................  
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تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتْدِريب َعلَى االْختِبَاَرات
2

َهـات ِمَن الِفْقَرة َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القواعد النحوية واألساليب : 3

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
دّشنت الدولة وزارة خاّصة بالبيئة؛ لتكون مهمتها: الحفاظ على البيئة من التّلوث، ومنع 

المَصانع الّتي تُلقي ُمخلفاتها في الَمَجاري الَمائية، وإلَزام الَمَصانع بِتَركيب مرشحات 
على المداخن لتقليل التّلوث، واْلَحث على استخدام مصادر طاقة بِديلة فيَجب أن ندرك 

قيمة اْلبِيئة، ويجب علَينا الُمَحافَظة عليها .

وَكِلَمة َمْعنَاَها )افتتحت(........................   ........................   ) أ. َكِلَمة َمْعنَاَها )نفهم
وَكِلَمة ُمضادَها)النقاء(......................  ب. َكِلَمة ُمضادَها )اإلهمال(   ........................ 
(   ........................وَكِلَمة ُمْفَردها )مصدر(....................... جـ. َكِلَمة ُمْفَردها )المجرى

د. َكِلَمة َجْمعَُها )وزارات(  .......................وَكِلَمة َجْمعَُها )البيئات(  ........................ 

أ. لماذا أنشأت الدولة وزارة خاصة بالبيئة؟
   ............................................................................................................................  

ب. اذكر حلولاً لظاهرة انتشار دخان المصانع في المدن
............................................................................................................................  

جـ. ضع علمة )√( أمام الصواب أو )×( أمام غير الصواب :
1. تركيب المرشحات على مداخن المصانع يقلل التلوث.            )       (
)       ( 2. يُفضل أن تكون المصانع داخل الكتلة السكنية.     

أ. اختر الصواب مما بين القوسين:    
 1. ........................ الدولة بالحفاظ علي البيئة.               )يهتم - تهتم - اهتم(
 2. العالمان ........................ في عملها.        )بارعون - بارعان - بارع(

 3. المصريون قادرون على التقدم . مبتدأ مرفوع وعلمة رفعه   )الضمة - األلف - الواو(

تخيل أنك مهندس، وُطلب منك تصميم مدينة ذكية. صف تلك المدينة ومكانها ومميزاتها
.........................................................................................................................  
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نَصٌّ َمْعلُوماتِيٌّ :   بنبان ) َسد َعاِلي َجِديد (
أَْنَشَطةُ َما قَْبل اْلِقَراَءِة
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نَصٌّ َمْعلُوماتِيٌّ :   بنبان ) َسد َعالي َجديد (
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الُمْعَجم اللُّغَِوي

جمعهاالكلمة 
الطاقاتالطاقة
أسطحسطح
الكراتالكرة
ُمَجّمعاتُمَجّمع
أراضىأرض

جمعهاالكلمة 
محافظاتمحافظة
جواهرجوهرة
وكاالتوكالة
قرىقرية

الشموسالشمس

جمعهاالكلمة 
سدودسد

مساحاتمساحة
خرائطخريطة

معناهاالكلمة 
صادرةنابعة

التخليالستغناء
توفيرإتاحة
جودةكفاءة
حصلت علينالت
مستمردائم
تُْعتَبرتُعَدّ

مضادهاالكلمة 
المستهلكةالمنتجة
تختفيتتجلّى
مفيدةُمِضّرة
مؤقتدائم

معناهاالكلمة 
َما يَأخذ الهتَِمامالّشاغل
استثَْماراستغلل
األخاذةالساحرة
كبيرةهائلة
تظهر وتضحتتجلّى

توظيف األموالالستثمار
يبين ويرشديدل
زيادةتنمية

مضادهاالكلمة 
أفقرأغنَى

إهداراستغلل
هدمبناء
استهلكإنتاج
صغيرةهائلة

مفردهاالكلمة 
مصدرمصادر

دولةدول
دراسةدراسات
تقريرتقارير
المكاناألماكن

مفردهاالكلمة 
الشابالشباب
مصنعمصانع
َمْزرعةَمَزارع
الجائزةالجوائز
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؟
ملخص الدرس

جس و

ما أهم مصادر الطاقة المتجددة على سطح األرض؟

ما الفوائد التي ستعود على مصر من مشروع بنبان؟

ما أهم مشروع إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وأين يقع ؟

ما أهمية مثل هذه المشروعات لنا ؟

ما الذى جعل مصر أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية؟

ما أهم الجوائز التي فاز بها مشروع بنبان؟

لماذا تم اختيار قرية بنبان إلقامة أضخم مشروع للطاقة الشمسية؟

 - أهم مصادر الطاقة المتجددة على سطح األرض هي الطاقة الشمسية..

 - إنتاج كميات هائلة من الكهرباء، يضع مصر على خريطة الدول المنتجة للطاقة المتجددة.
- توفير فرص عمل للشباب.

 - هو مشروع بنبان ويقع بمحافظة أسوان..

 - أهميتها أنها طاقة نظيفة ومتجددة وتعمل على زيادة التنمية االجتماعية واالقتصادية.

 - الذي جعل مصر أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية موقعها المتميز وسطوع الشمس 
في أماكن كثيرة بمصر طوال العام.

 - فاز بجائزة التميز الحكومي العربي وجائزة البنك الدولي لعام 2018 كأفضل مشروع للعالم.

 - بسبب تقارير وكالة ناسا الفضائية التي أكدت أن موقعها أكثر األماكن سطوًعا   
للشمس في العالم.

س

س

س

س

س

س

س

ملزيد من التقييمات و االختبارات
 انظر امللحق اآخر الكتاب
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 * جمع المذكر السالم:  هو اسم يدل علي أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون مفردة 

مثل )معلمون - معلمين(.

* جمع المذكر السالم: يرفع إذا كان )مبتدأ ، خبر ، فاعل( وعلمة رفعه الواو.  

* جمع المؤنث السالم: هو كل اسم يدل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده

                              مثل  )مهندسات - رائدات(.

* جمع المؤنث السالم : يرفع وعلمة رفعة الضمة إذا كان )مبتدأ - خبر -  فاعل(.

* تتكون الجملة الفعلية : من ركنين أساسين هما )الفعل ، الفاعل(.

* تتكون الجملة االسمية : من ركنين أساسين هما ) المبتدأ - الخبر( .

النَّْحـــو

تذكر أن

أعرب ما تحته خط:
* تقوم األمهات بدور كبير في تربية األبناء.
- فاعل مرفوع وعلمة رفعه الضمة.  

* العلم والعمل طريقان للنجاح.
- خبر مرفوع وعلمة رفعه األلف ألنه مثنّى.  

* الفلحون مخلصون.
- مبتدأ وعلمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم.  

ملزيد من التقييمات و االختبارات
 انظر امللحق اآخر الكتاب

الجملة االسمية والجملة الفعلية
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اجتما
مشر
فض
جا
ها

اء
هدة
عية
ئلة
وع

أَْنَشَطةُ َما بَْعَد اْلِقَراَءِة
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ف:3 َلِحظ واْكَت�شِ

أ - اْقَرأ الِفْقرةَ اآلتِيَة، ثُمَّ اْمأل الَجْدَول :3نشاط

َور اآلتِيَة ًمْستَْخِدًما ُجَماًل اْسِميَة أَو فِْعِليَة َصِحيَحة: 3نشاط ب - َعبّر َعن الصُّ

ـ - اْستَِعن بالُجَمل السَّابِقَة فِي ِكتَابَة فِْقَرة ِمن ثاََلثَة أْسُطٍر َعن َمَصاِدر الطَّاقَة: 3نشاط ج
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.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

َلِحظ َوَتَعَلّم:4

أ - َضع المؤنّث َمَكان الُمذَّكر فِي الِعبَاَرة اآلتِيَة، وَغير َما يَْلَزم: 4نشاط

ب - قَاِرن بَْين الصُّوَرتَْين فِي فِْقَرتَين ُمْستَْخِدًما الُجَمل االْسِميَّة والِفْعِليَّة اْستِْخدَاًما َصحيًحا :4نشاط

ا َكتَْبَت ، ثُمَّ َحدّد ُرْكنَْيَها واْضبْطهَما :4نشاط ـ -اْختَر ثاَلث ُجَمل اْسِميَّة أو فِْعِليَّة ِممَّ ج

ِغير، فاْشتََرى "أمين" َمْجُموَعة الَخاَمات  " بََدأَ التَّالِميذ فِي اإلْعَداد ِلَمْشُروع الُمْختَِرع الصَّ
ان باإِلْعالم اإِلْعالن ، ثُمَّ َطبََع تالِميذُ النَّْشر  الُمْستَْخَدَمة فِي الَمْشُروع ، َوَكتََب التّْلِميذَان الُمْختَصَّ

اإلْعالن َوأْلَصقُوه باألَماِكن الُمَخصََّصة ، ثُمَّ َدَعا قَائِد الَمْجُموَعة الُمِديِريَن والَمْسئوِلين"
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ـا يَِلي :4نشاط د - اْقَرأ الِفْقَرة اآلتِيَة ، ثُمَّ أَِجب َعمَّ

ِحيَحة :4نشاط ـ - اْختَر اإلَجابَة الصَّ ه

و - أَْكمل الِقصَّة :4نشاط

" َجْمِعيَة الِهالل األَْحَمر الِمْصِري ِجَهاز ُمَساعَداٍت. تَُساِعد الِهالل األَحَمر الشَّْعَب فِي َزَمن الّسْلم 

والَحْرب ، َويَقُوم َكثِيِرين بِالتَّطَّوع ِلْلعََمل بَِها .. تَقُوم الَجْمِعيَّة بِنَْشِر َمبَادئ الُمَساَواة َوَعَدم التَّْميِيز  

و تَقَع الَمْرَكز العَام فِي القَاِهَرة ، َوتُوَجد فُُروع َكثِيَرة لَهُ بَِجِميع أَْنَحاء الُجْمُهوِريَة "

نَة : .............................................................................................................................................. 1-َصّوب الَكِلَمات الُملَوَّ

ة أُْخَرى من الفقرة : ة واْسِميَّة َمرَّ 2- أَِجب بُِجْملَة فِْعِليَّة َمرَّ

     الُجْملَة الِفْعِليَّة : .........................................................................................

         الُجْملَة االْسِميَّة : .........................................................................................

3- أَْين يَقَع الَمْرَكز العَام؟

     الُجْملَة الِفْعِليَّة : .........................................................................................

         الُجْملَة االْسِميَّة : .........................................................................................

1- إذا أََرْدت أَن تُِشير إلَى َمْصنَعَْين تَقُول :
- ُهَما َمْصنَعَان. - َهذَان َمْصنَعَان.   - َهذَْين َمْصنَعَين.    

2- إذا َخاَطْبَت ُزمالَءك تَقُول :
- هؤالء ُمْبِدُعون. - ُهم ُمْبِدُعون.    - أَْنتُم ُمْبِدُعون.    

3- إذا َسأَلَك َواِلَدك َعن َصِديقْيك تَقُول :
ِديقْين. - َحَضَر الصَّ ِديقَاِن اليَْوَم.  - َحَضَرا الصَّ ِديقَان اليَّْوَم.  - َحَضَر الصَّ  

َكاب بِبَْدِء الّرْحلَِة ، اْنَطلَقَت السَِّفينَةُ  " َرَكَب الُمَسافُِرون السَِّفينَة ، ثُمَّ أَْخبَر القُْبَطاُن الرُّ
ِغيَران إِلَى األَِب ، تَُشقُّ البَْحَر َو ........................................................................................................................... ذََهب الصَّ

 َوقَااَل : يَا أَبِي ، لَقَد َرأَْينَا ................................................................................................. ذََهَب األَُب َمَع الّطْفلَْيِن َوَطلَبُوا  
َكاِب الشَِّقيقَْيِن " ُمقَابَلَة الَمْسئُوِل ................................................................................................ ، ثُمَّ َشَكَر َجِميُع الرُّ
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�َشاِرْك :5

أ - بِالُمَشاَرَكة َمع ُزمالئك َضْع أَْسئِلَة َعن الطَّاقَات الُمتََجّددة الْستِْخَدامَها فِي 5نشاط
ُمَسابَقَة لإلذَاَعة الَمْدَرِسيَة :

ف الَكِلَمة الّسريَّة ِمْن ِخاَلل اْستِخداِمك 5نشاط ب - بُِمَساَعدَة ُزمالئك َحاِول أَن تَتَعَرَّ
الشَّْفَرة فِي الَجْدوِل:

ـ - اْكتُب ِما يُْملَى َعلَيك:5نشاط ج

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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أَْكِمل َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القواعد النحوية واألساليب : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
يَتَميز َمْشروع »بنبان« للّطاقة الّشمسية بموقعه، َحْيث تَّم اختيَار هذَا اْلَمَكان بناًء َعلي الّدراسات وتقارير 

وكالة »ناسا« الفضائية والَّتِي أكدت أن موقع قرية »بنبان« واحد من أكثر األماكن ُسطوًعا للشَّمس في 
العالم.

أ. َمْعنَى َكِلَمة )سطوعاًا(   ...................... ،ُمضاد َكِلَمة ) أَّكدت(  ...................... 
ب. َجْمع َكِلَمة )مشروع( ...................... ،مْفرد َكِلَمة ) تقارير(  ......................

ج. استخرج من الفقرة السابقة 
ا موصولاً (  ا لإلشارة - حرفاًا للجر - اسماً       ) فاعل وبين علمة إعرابه - اسماً

أ. لماذا تم اختيار قرية بنبان إلقامة هذا المشروع؟
   ...........................................................................................................................  

ب. أين توجد قرية بنبان؟
...........................................................................................................................  

ج. ما فوائد الطاقة الشمسية لنا ؟
...........................................................................................................................  

د. ضع علمة )√( أمام الصواب أو )×( أمام غير الصواب :
)       ( 1. معظم أماكن مصر مشمسة طوال العام.      
)       ( 2. الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة غير المتجددة.    

 هـ. ما ذا تعرف عن وكالة ناسا الفضائية ؟

) المشروعان مهمان إلنتاج الكهرباء، أقامت مصر العديد من المشروعات، يحرص  
  المصريون والمصريات علي اإلفادة من المواد .( 

أ. أعرب ما تحته خط.
ب. استخرج من الفقرة السابقة.

ا، واذكر علمة إعرابه.................................. . 1. خبراً  
ا ...................... 3. جمع مؤنث سالماً ا ...................................  2. جمع مذكر سالماً  

4. جمله فعلية، وحدد الفاعل ...................................   
5. فعلاً ُمضارعاًا ..................................،  فعلاً َماضياًا ..................................  

بكــــارأنشطة

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
اكتب تقريًرا في حدود 50 كلمة عن أهم مشروعات الطاقة النظيفة

 اقرأ ثم أجب
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اختر الصواب مما بين القوسين : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

اقرأ ثم أجب: 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
تَّم بناء هذا الَمْشروع على َمَساحة َهائِلة لِدَرجة يمكن من ِخاَلِلها رؤيته بُوضوح من اْلفََضاء، وهو 

ما يَُدل على َعَظمة وَحْجم الطَّاقة الّتِي سينتجَها ليََضع ِمْصر َعلَى َخريطة الّدول الُمنتجة للّطاقة 
المتجددة النَِّظيفة . 

) بعيدة - واسطة - مرتفعة(    أ. َمْعنَى َكِلَمة )َهائِلة( ......................  
) الُمَصّدرة - الُمتَجددة - الُمْستهلكة(   ب. ُمضاد َكِلَمة )الُمنتجة( ......................  
) الّدالة - الّدولية - الّدولة(    ج. مْفرد َكِلَمة )الدّول( ......................   

) خرائط - مخارط - خواطر(   د. َجْمع َكِلَمة )خريطة( ......................  

أ. عمَّ تتحدث الفقرة الّسابقة؟
   ...........................................................................................................................  

ب. دَلّل من الفقرة على عظمة هذا المشروع؟
   ...........................................................................................................................  

ج. ما أهمية المشروع الَِّذي تَتَحدّث عنه الفقرة؟
   ...........................................................................................................................  

د. أكمل : أدّى الَمْشُروع إلى ِزيَادة ...................... فى ِمْصر وإِتَاحة فُرص ...................... 
                    للشَّباب وقد نالت محافظة ...................... النَِّصيب اأْلَْكبر من َهِذه الفَُرص.

   
يقوم الرجل بدور عظيم في المجتمع، ونحن نرى اآلن المعلمين والمهندسين النابغين 

في شتى مجالت الحياة، وهذا مهندس أو محام أو وزير ، فتحية لكل رجل يقدم خدمات 
للوطن. 

أ. َحّول ما تحته خط إلى مؤنث وغير ما يلزم     
 ب. زارنا ضيفان أَْمِس .  

                                       ) بين إعراب ما تحته خط وعلمة اإلعراب ( 
ج. الصانعون ماهرون.    

بكــــارأنشطة

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
أمامك بعض الجمل. اكتب 

موضوًعا مستعينًا بها

إعادة تدوير ،المخلفات، رمي القمامة ، 
عبوات بالستيكية

القمامة ،تلوث البيئة ، جماعة المحافظة 
على البيئة بالمدرسة

أ. َمْعنَى َكِلَمة )سطوعاًا(   ...................... ،ُمضاد َكِلَمة ) أَّكدت(  ...................... 
ب. َجْمع َكِلَمة )مشروع( ...................... ،مْفرد َكِلَمة ) تقارير(  ......................

ج. استخرج من الفقرة السابقة 
ا موصولاً (  ا لإلشارة - حرفاًا للجر - اسماً       ) فاعل وبين علمة إعرابه - اسماً
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ا بَْيَن القَْوَسْين : اْختَر الصَّواَب ِممَّ 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القواعد النحوية واألساليب: 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
وأِلَن العَالم اَل يَْستطيع االستِْغنَاء عن الطَّاقة لتَْوفِير ااْلحتيَاجات اإْلنَسانية اأْلََساَسيّة كـ ) اإلنارة،الطهي، 

التنقل ، االتصاالت( وِلِخْدمة َعَمليَّات اإلنتاج كالَمَصانع واْلَمَزارع، فإن الطَّاقَة اْلُمتََجّددة تَْعمل على 
تَْوفِير هذَا ُكلّه ولَكن بُِصورة آمنة غْير ُمضّرة.

)االكتفاء-  التخلّي- االستهالك( أ. َمْعنَى َكِلَمة )الستغناء ( ...........................عنه  
)ُمِفيدة-  نَافِعة - َكاَلُهما َصحيح( ب. ُمضاد َكِلَمة )ُمَضّرة( ...........................  
)الُمَزارع -  الّزرع - الَمْزَرعة( ج. ُمْفَرد َكِلَمة )المزارع( ...........................  

)الطَّاقَات-  البَِطاقات - الطوابق( د. َجْمع َكِلَمة )الطاقة( ...........................   

أ. ضع علمة )√( أمام الصواب أو )×( أمام غير الصواب :
)       ( 1. ل يستطيع العالم الستغناء عن الحتياجات األساسية     
)       ( 2. البترول من مصادر الطاقة المتجددة       
)       ( 3. مشروع »بنبان« أفضل مشروع لتوليد الطاقة النظيفة فى العالم.    
)       ( 4. الطاقة المتجددة طاقة تلوث البيئات ولها مخلفات ضارة.    

ب. فيم يستخدم اإلنسان الطاقة كما فهمت من الفقرة السابقة؟
ج. ما أهم الجوائز التي حصل عليها مشروع بنبان؟ 

أ. اْقَرأ الُجَمل التّالية ثُّم أَْكمل اْلَجْدول.
2. يقوم المهندسون بتنفيذ المشروع. 1. َمشروع بنبان  ضخم.     

4. ُهم ُمهْندُسون بَاِرُعون .   3. أّكدت التّقَارير أََهميّة اْلَموقع.    
 

الركن الثاني الركن األول الجملة

بكــــارأنشطة

ب. عبر عن كل صورة بخمس جمل صحيحة مراعيًا عاَلمات التّرقيم.

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................
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اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
لقد أَْصبَح استغالل الَمَواد الُمتَاحة ُهو الّشغل الشَّاغل ِلإِلنَسان في العَْصر اْلَحديث، وَخاّصة 

بعد تََزايد عدد السَّكان؛ وتََسعى الّدول الستِْغاَلل كل ما لديها من إِْمَكانيات وخامات ومواد 
ناعة مثل: إَِعادة  زمة أِلَغراض الصَّ لتلبية حاجات اإلنسان األساسية، أو توليد الطاقة الالَّ

تَْدِوير القَُمامة، أو استْخَدام الطَّاقة النَِّظيفة.

) تَْوفير - اْستَْجابة - نَِداء(. أ. َمْعنَى َكِلَمة  ) تَْلبِية(..........................   
) الفَاِرغة - اْلفَرعيّة - اْلبَِعيدة(. ب. ُمضاد َكِلَمة )األََساسية( ...........................  

) اأْلَعاِصير - اْلعَصاَرات - العُُصور(. ج. َجْمع َكِلَمة  )اْلعَصر( ...........................  
)َمْورد - ُمْستَْورد - َمارد(. د. ُمْفَرد َكِلَمة  )َمَوارد( ...........................  

.......................... ،.......................... أ. في الفقرة السابقة مشكلة - وحل. اذكرهما   
 

ب. لَماذا تَْسعى الدّول الستِْقَلل الَمَوارد الُمتَاحة ؟
...........................................................................................................................  

ا لْستِغلل ُكل نقطة مياه في مصر. ج. اذكر اقتراحاً
...........................................................................................................................  

د. فِيم يُْستخدم اإِلْنَسان الّطاقة ؟
...........................................................................................................................  

أ. يَْجتَهد .................... فِي دُروسهم.             ) التاّلميذُ - التاّلميِذ - التاّلميذَ(
ب. َشبَاب ِمصر .................... َعلَى النُّهوض بالبَلد.           ) قادران - قادرون - قادرين(

ج. .................... اْلعَاِملت في اْلَمصنع.     ) يعمل - تعمل - نعمل(
 د. الّزْهرتَان ُمتَفتحتَان. كلمة الزهرتان علمة إعرابها.      ) الضمة - الواو - األلف(

تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتْدِريب َعلَى االْختِبَاَرات
1

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
اكتب تقريًرا عن زيارتك لمدينة اإلسكندرية فيما يتراوح عدد الكلمات من )30-60( كلمة.

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  

ا بَْيَن القَْوَسْين : اْختَر الصَّواَب ِممَّ 1

اْختَر ِمّما بَين اْلقَوسين : 3

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2
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تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتْدِريب َعلَى االْختِبَاَرات

2

َهـات ِمَن الِفْقَرة َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القواعد النحوية واألساليب : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
قُْمنا بِرحلة إِلى َجِزيرة ِمصرية في اْلبَحر اأْلَحمر وقََضْينا أُسبوًعا َرائعًا الّصيف الَماِضي؛ ولكن 

تَعَّطل الَمْركب الَّذى كان يقلُّنا، ونَفد الَماء، َجمعنا اْلُمشرف لُمنَاقشة اأْلمر، قَال زياد: نَستطيع أن 
نََضع َماء اْلبحر فِي إِنَاٍء علَى النّار فَيَْحدث تَْبِخير له، ونَْجمع اْلبَخار على َسْطح بَارٍد فيَْنزل َماًء 

عذبًا، أُْعِجب الُمعَلّم وقال: َهَكذا يَُكون اْلعَلم فِي ِخْدمة اإْلْنَسان. 

مضاد )نَْعَجز( ............................... أ. َمْعنَى ) يَْحِملُنا(...............................    
َظْرف َزَمان ...............................   ب. ُمْفَرد )جزر( ...............................    

ج. أكمل 1- تَْبِخير اْلَماء يَْحتَاج إلى ............................... دََرجة حرارة.
           2-  َماء البَْحر ............................... بينما ...............................  َعْذٌب   

أ. أين كانت الرحلة ؟ ومتي؟
   ...........................................................................................................................  

ب. ما المشكلة التي حدثت؟
...........................................................................................................................  

ج. ما اقتراح زياد ؟ وما رأيك فيه؟
...........................................................................................................................  

د. ضع حلولاً أخرى تساعد بها األصدقاء
...........................................................................................................................  

أ. َحّول اْلُجْملة التّالية إِلى جملة فعلية » اأْلَصدقَاء يُنَاقشون اْلُمقترحات«.   
ِديقَان ...................................................... ب. أَْكِمل بَِخبر منَاسب : الصَّ

ج. أَْعرب َما تَْحتَه َخّط.
2. اْجتََمع الُمعَلّمون مع التََّلميذ.     1. َسَماء ِمْصر َصافِية.   

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
اكتب قصة من وحي خيالك بحيث ال تقل عن 50 كلمة مستعينًا بالكلمات التالية

)جبل - حافلة - رحلة - خيمة - نار - مساء(
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
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الكتابة 
ِكتَابِة تَْقِرير ِلِرْحلٍَةالسرديَّة

أ - اْقَرأ ثُمَّ أَِجب :4نشاط
" َجاَء اليَْوم الَمْوُعود ، واْستَْيقَْظُت بَاِكًرا ، وَصْلُت إِلَى الَمْدَرَسة السَّاَعة السَّابِعَة ، وَصعَْدُت 
ابِع ، َوبَْعَد ُمُرور نِْصف َساَعة وَصْلنَا إلَى َمْزَرَعة الفََراولَِة ،  الَحافِلَة َمَع ُزَماَلئِي بِالصَّف الرَّ
ْكنَا الْستِْطالع الَمَكان ، َكانَت َرائَِحة النَّبَاتَات واألَْشَجاِر َشِديَدة الُخْضَرة ُمْنِعَشة ، َوَرأَْينَا  تََحرَّ
َحَماَمةً تَْستَِقر َعلَى ِجْذع َشَجَرٍة وتَْرقُد فَْوَق بَْيِضَها ، ِسْرنَا َوَشاهْدنَا أَْشيَاء َكثِيَرةً لَِكنَنَا ُعْدنَا 

ِلتَنَاُول َطعَام الغََداء ، َولَِعْبنَا بَْعَدَها َمْجُموَعة ِمَن األْلعَاِب ، فََمِرْحنَا َكثِيًرا.
ُجوعِ إلَى  ر فِي الرُّ اْنقََضت السَّاَعات َسِريعًا ، َوَكاَن اَلبُدَّ لَنَا ِمَن العَْوَدة إلَى الَحافِلَِة ِلئاَلَّ نَتَأَخَّ

الَمْنِزل ، وبِالِفْعِل َوَصْلنَا السَّاَعة الثَّاِلثَة ، َوَكانَت أُّمي فِي اْستِْقبَاِلي .
ع أْشَجاِرَها َونَبَاتاتَِها ، َولَِكن َكاَن الَجوُّ  َما أَْعَجبَنِي فِي َهِذِه الّرْحلَة ُهَو اتَّساُع الَحِديقَة َوتَنَوُّ
ة الُمْقبِلَة أَن نَُجّهَز ِخيًما للُجلُوِس بَِداِخِلَها  ا ِجدًّا َمع قِلَّة تََوافُر الَماِء ، َوأَْقتَِرُح فِي الَمرَّ َحارًّ

فِي َساَعاِت الُظْهِر والَحّر الشَِّديد. "
أ - َهذَا تَْقِرير َعن ......................................................................  إِلَى .......................................................................................

ّف ..................................................................................................................... ب - َكاتِبَة َهذَا التَّْقِرير فِي الصَّ
جـ - اْمأَلْ تَفَاِصيل الّرْحلَِة ) الَحقَائِق ( :

د - اْمأَل اآلَراء والُمْقتََرَحات :

هـ - َضْع َخطًّا تَْحَت الُمْفَرَداِت الَّتِي اْستَْخَدَمتَْها الفَتَاةُ فِي َوْصِف الَمَشاِعِر َوالَمَكان  .

ك / العَْوَدِة َوِسيلَة الُمَواَصالتَساَعة التََّحرُّ

اْقتَِراحَرأيٌّ َسْلبِيَُّرأيٌّ إيَجابِيُّ

َمـا تَمَّ الِقيَام بِِهَمـا تَمَّ ُمَشاَهَدتُهُالَمَكــان

ملزيد من التقييمات و االختبارات
 انظر امللحق اآخر الكتاب
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اْكتُب التّْقِرير ِمن ِخاَلل التَّْحِليل التَّاِلي :2نشاط

َمان الزَّ

الَمَكان

اْقتَِراحات

تَفَاِصيل َوحقَائِق َدقِيقَة

َرأٌي إِيَجابِي

َرأي َسْلبِي

ُجوُع فِي السَّاَعِة 3  بَّاح فِي السَّاَعِة 7 َوالرُّ الصَّ

َحِديقَة اْلَحيََوان بِالِجيَزة 

ِة اْلَحّرِ  تَاِء ِلِشدَّ ِزيَاَرتَُها فِي الّشِ

َعة  َمِليئَة بِاْلَحيََوانَات اْلُمتَنَّوِ

َعَدم اِْستَِطاَعة ُمَشاَهَدة ُكّل اْلَحيََوانَات . 

تَْجمع َوُرُكوب الحافِلَة ،ُمَشاَهَدة اْلَحيََوانَات اْلُمْفتَِرَسة ،إْطعَام اْلِقْرد َوالّزَرافَة َواْلِفيل 
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عدد الكلمات

المكان والزمان

تفاصيل وحقائق

آراء واقتراحات

خط جميل

إمالء صحيح

عالمات الترقيم

ة أُْخَرى أَِعد ِكتَابَة التّْقِرير َمرَّ
....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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اْمأَل الفََراغ فِي الُجَمِل اآلتِيَة بِإْحَدى الَكِلَمات الَّتِي بَْين القَوْسين :2نشاط

اكتب قِّصة ِمن َخْمس ُجمل مستخدًما الّصور الّتي أَماَمك :3نشاط

م
َّ
ل
َ
ع

َ
ت
َ
ِحظ و

َ
ل

» اْلَمْشُروَعاُت اْلَكبِيَرةُ َدائًِما َما تَْبَدأُ بِِفْكرة َصِغيَرٍة ، ُكّل فَْرٍد فِي َهِذِه اْلَحيَاة يُْمِكنُهُ أَْن يَْصنََع 
ْصَراِر  َراَدِة َواإْلِ ْنيَا فبالقوة َواإْلِ اْلَكثِيَر ِمْن اْلُمْستَِحياَلِت َوُربََّما التُوجُد ُمْستَِحياَلٌت فِي َهِذِه الدُّ
َواْلعَِزيَمِة تََحقُُّق َهِذِه اْلُمْستَِحياَلُت . . فِي َزَمانِنَا اْلَمعَاِصر ُهنَاَك مشروعاٌت َكثِيَرةٌ َكانَْت قَْبَل 
َسنََواٍت قَِليِلٍة فِكًرا َوُربََّما َكاَن بَْعُض النَّاِس يَْعتَِقُدوَن بِأَنََّها فِكٌر القِيمةَ لََها َواَل يُْمِكُن تَْحِقيِقَها 

اُت التَّْعِليم أَْو التَّْسوُق اإلِلْكتُُرونِّي أَْو إَعاَدةُ تَْدِوير اْلقَُماَمِة  فالسَّيّاَرةُ الَكْهَربَائِيَّةُ أَْو ِمنَصَّ
َواْستِْخَداِم ِميَاِه الصَّْرف الّصّحي َهِذِه ُكلَُّها أَْمثِلَةٌ ِمْن مشروعات َكانَت فِكًرا َواْليَْوم أَْصبََح 

ال ِغنَى َعْنَها َهَكذَا اْلَحيَاة ُمتَغَيَِّرة َواَل ُمْستَِحيل بَِها فِكر َدائًِما َواَل تَقُْل : َهذَا ُمْستَِحيٌل « .
أ - َضع ُعْنَواناًا ُمنَاِسباًا ِلْلِفْقَرة : 

ب- اْذُكر ثََلثَة ِمْن اْلَمْشُروَعات اْلَجِديدَة الَّتِي ذُِكَرْت فِي اْلِفْقَرةِ ............ ، ............ ، ............ 
ج - أَي ِمن اْلِفكر اْلَمْذُكوَرة بِاْلِفْقَرة تستخدمها أَو تْشعر بأهميتها َوِلَماذَا ؟ ............................
د - َما ِمْن اْلِفكر اْلَمْوُجودَةُ اآْلَن فِي بَِلِدنَا ُكْنت تتََخيَّل أَنَّهُ ِمن اْلُمْستَِحيِل تَْنِفيذَها ونجاحها ؟ 

.................................................................................................................................................................................

هـ - اْستْخِرَج ِمن اْلِفْقَرةِ : 
ُمَراِدف ) اْلَحاِلّي ( ............ ، ُمَضادّ ) ثَابِتَةٌ ( ............ ، َجْمع )ِمثَال( ............

) الُمْنبَِعثة - تُْستَغَّل - َطاقَة - التََّطلُّع - اْلَمَحطَّات ( 
أ - إَجاَزة نَِهايَة اْلعَاّم تََجدَّد .......................................................... التَّالِميذ ِلْلعَام اْلَجِديد . 

ْنَسان الَِّذي يَْهتَمُّ بِاْلُمْستَْقبَل .  ِب - .................................................... ِلألَماِم ِمْن ِسَماِت اإْلِ
ج - َحيَاة اْلبََشر بَِها اْلَكثِيِر ِمْن ........................ الَّتِي يَِجُب ااِلْستِْمتَاُع بَِها َوالتَّعَلُّم ِمْنَها . 
د - أُحّب َرائَِحة الطَّعَام ......................................................................... ِمْن َمْطبَخِ َجدَّتِي . 
هـ - ُمعَلّمتي ................................................. ُكّل اإلْمَكانيَات الُمتَاحة فِي اْلَمْدَرَسِة َجيًِّدا .

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................
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َحول اْلُجمل ااْلْسِمية إِلى فْعِليّة وغيّر َما يَْلَزم :4نشاط

.................................. أ -    اإِلنَسان اْستََطاع الُوُصول إلَى الفََضاء .  

.................................. ل الَمَشقَة ِمْن أَْجل أَْبنَائَِها  .     ب -  األُم تَتََحمَّ

.................................. جـ -  الِمْصِريُون اْكتََشفُوا َوَرق البَْرِدي .   

.................................. ا  .       د -   الشََّجَرة أْنبتَت ثَِماراً

ا بين اْلقَْوسين :5نشاط جابة الّصحيَحة ِممَّ اختر اإْلِ

َرتّب الِكلَمات اآلتِيَة ُمكونًا جَمل فْعِليّة  :6نشاط

أَِجب َعن األَْسئِلَة اآلتِيَة بُِجَمل فِْعِليَة ُمَراِعيًا َعالَمة َرْفع الفَاِعل :7نشاط

اْكتَِشف الَخَطأ ثُمَّ َصّوْبه :8نشاط

اِل ( اَل - العُمَّ اُل - العُمَّ ) العُمَّ أ -  َصعَد .................. الُسلَّم.    
) النَّاَس - النَّاِس - النَّاُس ( ب - يَْعلُو .................. بِأْخلقِِهم    

) ُمتَفَانُون - ُمتفَانِين - ُمتَفانِيَات ( جـ - الُجنُود .................. فِي الدّفَاع َعن َوَطنِِهم.  
) الثَّْلَج - الثَّْلجِ -الثَّْلُج ( د - يَْسقُط .................. ِشتَاءاً .    

بَاح - أَْيقظ . أ -  فِي - األَب - اْبنه - الصَّ
.....................................................................................................................................................................

ب - النَّاس - السَّفَر - َعلَى - يَْحِرص - َصْيفاًا.
.....................................................................................................................................................................

جـ - يَْستَِفيد - القَصَّص - النَّاس - ِمن - الُمِفيدَة.
.....................................................................................................................................................................

أ -   َماذَا يَْرتَِدي َرائِد الفََضاء ؟ ..................................................................................................
ب - َماذَا اْختََرع العَاِلَمان؟ .............................................................................................................
جـ - َمتَى يَِصل المسافرون ؟ .......................................................................................................
د -  َمتَى تَْرَكب الَحافِلَة ؟ ..............................................................................................................

ي والّزَراَعة ، والِمْصِريين الُمعَاِصُرون يَْبَحثُون َعن الطَّاقَة البَِديلَة « ..........................................................................................................................................................................» َعرفَت الِمْصري القَِديم أََدوات الرَّ
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أَْنَت ُمْختَِرع اْختَر أََحد أَْجِهَزة َمْنِزلك الَكْهَربَائِيَة وفَّكر فِي تَْغيير الطَّاقَة 9نشاط
الُمْستَْخَدَمة إلَى َطاقَة ُمتََجّددة :

اكتب تَْقِريًرا ِلِرْحلة َمْدرسية إِلى نَْهر النّيل فِيَما يَتََراوح عَدد اْلَكِلَمات من 10نشاط
)30 إلى 60( :

..............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

اْسم الَجَهاز 

ِصف كيَف سيَتِم استِْخَدام هذه الّطاقة ؟

أَي الّطاقات ستَْستخدم ؟ ولَماذا ؟

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ملزيد من التقييمات و االختبارات
 انظر امللحق اآخر الكتاب
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الحروف العربية :

الُمْعَجم الّصِغيُر

فعل فهمت أدركت
اْسم رغبة وعزيمة إرادة
اْسم استثمار استغالل
اْسم التخلي عن استغناء
اْسم استخدام استهالك
اْسم األوائل األولين
فعل تظهر تتجلى
فعل تحتفظ بها تختزن
اْسم االستخدام- 

االستعمال تدوير

فعل تأخذ تستغرق
فعل تفعل تصنع
اْسم الترقب والنظر تَطلّع
فعل تتأكد تضمن
فعل تسكب تفرغ
فعل تهتم تكترث
اْسم تنظيف تنقية
اْسم إنتاج توليد
اْسم خالف / نقاش جدل

اسم / فعل معناها جمع / مفردمضادهااْلَكِلَمة

أ ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ،خ ، د ، ذ، ر ، ز ، س ، ش ، 
ص ، ض ، ط ، ظ ،ع ،غ ، ف ، ق ، ك ، ل ، م ، ن ، هـ ، و ، ي .
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حافات اْسم طرف حافة
اْسم وقت حين

أدلّة / أدالء اْسم ما يدل القاريء 
ويرشده

دليل 

اْسم قطرات ماء رذاذ
رمز اْسم عالمات / إشارات رموز

اْسم اهتمام  يأخذ  ما 
اإلنسان

شاغل

اْسم منتشرة شائعة

اْسم بَِشوق فارغ الصبر

اْسم صالح قابل
كريم اْسم أصحاب الكرم كرام

اْسم جديدة 
وغير مسبوقة

مبتكرة

محطة اْسم أماكن محطات

اْسم مناسب مالئم

اْسم مخفف ملطف

اْسم خارج من منبعث

اْسم صادرة نابعة

اْسم شرف نبل
توقفت فعل أكملت واصلت

فعل يبين / يرشد يدل

فعل يظلم يعتدي

فعل يلزم / يجب ينبغي

اسم / فعل معناها جمع / مفردمضادهااْلَكِلَمة
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

 َمْسئُوِليَّاتِي تَِجاَه نَْفِسي
َوَعالَِمي

 الِمْحَوُر
ابِع الرَّ
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الموضوع األول: التَّرابط والتَّواُصل
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

»منير« جد ذو شعر

ولحية أبيضين وله 

طابع هادئ وحكيم .

»مها« أم تهوى الطبخ ، 
ا  وتمتلك متجراً

على »النترنت« .

»زيد« شقيق »زينب«
التوءم هادئ الطباع ، يحب  

القراءة وكثير السؤال .

»أحمد« أب ذو شعر 
أسود كثيف ، يعمل 

محاميا وهو مثقف
الفكر .

»زينب« فتاة ذات
عشر سنوات ، محبة 

للحركة والمرح
والمخاطر .

يفتح الستار على غرفة الجلوس حيث يجلس األب أمام الحاسوب ، في حين يتأمل من الشباك 
أصوات زقزقة العصافير مشاهداًا منظر الغروب ، وتقفز »زينب« في أرجاء الغرفة وهي تدندن 
فتحركت  الباب  دق جرس   ... والده  كرسي  على  جالس  وهو  يقرأ  »زيد«  و   ، األناشيد  بعض 
لقد حضر رجل   ، أُمي  يا   : والدتها  نادت  ثم   ، الباب  لتفتح  بحركات رشيقة  »زينب« مسرعة 

توصيل الطلبات ... جاءت األم وهي تحمل أكياسا مغلفة ثقيلة وأعطت الرجل إياها شاكرة له .
قال الجد : من هذا الرجل يا »زينب« ؟    

قالت »زينب« هذا الرجل هو المسئول عن توزيع طلبات الطعام       
ألصحابها.    

قال الجد متعجباًا : وكيف تمت عملية الشراء والتفاق حتى يتم التسليم؟    
رد »زيد« يا جدي األن أصبح كل شيء يتم عبر اإلنترنت ، سأريك!    

تحرك »زيد« وجده وجلسا أمام الحاسوب ليشرح له تفاصيل المتجر       
اإللكتروني ، وكيف تتم عمليات البيع والشراء من خلله .    

ُل الَمْشَهُد األَوَّ

نَصُّ االستَِماعِ : الفصل األول:)بين اْلَماضي واْلَحاضر(
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وقد حل المساء ، وكل فرد يجلس أمام جهازه الخاص المتصل بـ »اإلنترنت« ..
ويجلس الجد وحده يشاهد التلفاز ، فجأة انقطعت الكهرباء وحل ظلم بالبيت وساد الهدوء ..

ا اجتمعنا . تحركت األم وأنارت شمعة والتفت األسرة حولها ، فابتسم الجد فرحا قائل : وأخيراً
أضاف الجد قائلاً : كانت الشمعة رفيقة دربي في أيام الدراسة ، وكنا نجلس معاًا كأسرة كل يوم 

لساعات طويلة نتسامر ونضحك ونتواصل معاًا .
ردت »زينب« لكنني يا جدي ل أستطيع أن أتخيل الحياة بدون تلفاز ول هاتف ول »إنترنت« 

ل. لغير معقول! 
رد الجد : ما رأيك يا »زينب« في أن نعيش أنا وأنت وأخوك هذه التجربة لمدة أسبوع بدون أى 

وسائل تكنولوجية ، ولنقم معاًا بالتجربة الجمعة المقبلة .
تحمست »زينب« قائلة : موافقة يا جدي ، فلنبدأ .. وأضاف »زيد« : أنا معكما من األن .

في الشرفة وعند شروق الشمس حيث يجلس الجد متناول كوبا من الشاي جاءت »زينب« وهي 
تجري قائلة بصوت عال : جدي ، لقد انتهت المدةُ وأنهينا التجربة ، قال »زيد« لقد مر الوقت 

ببطِء!
بعض  وأجريت  ولخصتها  أسبوع  في  كلها  الكتب  هذه  قرأت  لقد   ، جدي  يا  انظر  »زيد«  قال 

التجارب العملية ، ومارست رياضة الجري كل صباح .
قالت »زينب« : أما أنا يا جدي فقد تعلمت العديد من وصفات الطعام ، وأمضيت مع أمي وقتا 
ممتعا ، ورتبت غرفتي ولعبت مع أخي ألعابا ثنائية كنا قد اعتدنا لعبها من قبل ، ولم أنس القراءة 
، فكنت أقرأ يوميا كتابا في الصبح باللغة العربية . فرح الجد قائلاً : كم سعدت بما أنجزتماهُ هذا 
وقل   ، أصحابي  مع  للتواصل  اشتقت  يا جدي  ولكنني   : قائلة  »زينب«  قاطعتهُ  و...  األسبوع! 

»زيد« وأنا اشتقت لأللعاب ومواقع التواُصل الجتماعي ، وأشعُُر بأنني انقطعت عن العالم .
قال الجد : نعم فلكل وقت مميزاته وسلبياته وعلينا أن نحذر ونمارس كل شيء باعتدال .

الَمْشَهُد الثَّانِي

الَمْشَهُد الثَّاِلُث
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

جابة الّصِحيَحة ِمّما بَين اْلقَْوِسين:1نشاط اْختَر اإْلِ

ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة و )×( أمام العبارة غير الصحيحة:2نشاط

بَْعَد أَْن استََمعت للقّصة حلّل َشْخِصيَّةَ اْلَجّد » ُمنِير « :3نشاط

ة اْستَْخَرج ِمْنَها إِيَجابِيَّاِت » اإِلْنتَرنِت « َوَسْلبِيَّاتِه 4نشاط ِمْن ِخاَلِل استماعك ِلْلِقصَّ
فِي َحيَاِة أُْسَرة اْلَجّد » ُمنِير «  :

نَصُّ االستَِماعِ : الفصل األول:)بين اْلَماضي واْلَحاضر(
أَْنَشَطةُ ِكتاب الَمدَرَسة

ا عْبر »اإْلنترنِت« ِلبَيع  .................           ) الطَّعَام - اللّعب - اْلَملبس ( أ- تَْمتَلك »َمَها« َمتجراً
) الّصدَاقة - اْلعَمل - التََّجمع اْلعَائلي( ب-  َكان الَجد يَْفتقد .................    
) الِقَراءة - اإْلْنتَْرنت - النّوم( جـ- اْقترح الجد َعلَى أحفَاده أن يَِعيُشوا أُسبوعاًا بدون ................. 

)  ( أ- تُوّزع »َمَها« َطلَبات اْلَمتجر بِنَْفِسها.      
)  ( ب- َساَعدت »َزينب« َجدّها في َشرح َعَمليّة اْلبيع والّشَراء َعبر »اإلنترنت«. 

 )  ( جـ- اْنِقَطاع »زينب« و »زيد« عن »اإلنترنت« َجعلُهَما يَقُوَمان بِأَشياَء ُمِفيدَة. 

أ

دجـ

ب

                                                                                

.........................................................

.........................................................
.........................................................
.........................................................

..................................................................................................................

.........................................................

َهل أَْعَجبَتْك َشْخِصيَّةََ اْلَجدّ ُمنِير 
؟ َوِلَماذَا ؟

يُْفتَقَد اْلَجدّ » ُمنِير « التَّرابُط 
األَُسِري ، دَلَّل َعلَى ذَِلَك.

َما اْلَمْفُهوم الَِّذى أََرادَ اْلَجدَّ  
»ُمنِير« إيَصاِلِه إلَى أَْحفَاِده ؟

َهل َشْخِصيَّةٌ اْلَجدّ » ُمنِير « تَتَِّسم 
بِاْلِحْكَمة ؟ َوَما الدَِّليُل َعلَى ذَِلَك ؟

سلبياتإيجابيات
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اْختَر فرًدا ِمن أََسَرتِك )كبيًرا فِي السن( َوتََحدَّث َمعَه َواْكتُب اْلفَْرق بَْيَن 5نشاط
ر اْلَهائِل للتكنولوجيا: الماضى َواْلَحاِضر َوالتَّْغيِير الَِّذى َحَدث بَِسبَب التََّطوُّ

َمع زمالئك بِاْلفَْصل اُْكتُب فكًرا ِلُكّل ُمْشِكاَلت التَّبَاُعد األسري النَّاتِج 6نشاط
َعن ااِلْستِْخَدام اْلُمْفِرط للتكنولوجيا لعرضها باإلذاعة المْدَرِسيَّة :

اُْكتُب بَِخّط النَُّسخ :7نشاط

.........................................................

.........................................................

.........................................................

الماضى
.........................................................

.........................................................

.........................................................

الحاضر

اْكتُْب َما يُْملَى َعلَْيَك :8نشاط
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

اَل يُْمِكنُنا لَْوم التّكنولُوجيَا ِحينََما نَْرتَِكب نَحن اأْلَخَطاء.
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

الُجْملَـــةالَمْعنَىاْلَكِلَمة 
..................................................................................................َكفَى

..................................................................................................يُبَين

..................................................................................................ُعلُّوا

.................................................................................................نصيًرا

................................................................................................لْلَمْجد

................................................................................................اْرتَوت

................................................................................................بِفَْيض

َصافِي « ْعُر :  إِلَى أَْبنَاِء اْلَمَداِرس » َمْعروف الرَّ الّشِ

أَْنِشَطةُ َما قَْبَل اْلِقَراَءِة

َفّكـــــر :1

أ- اْستَْنتِْج ِمن اْلُمعَجم َمعَاني اْلَكِلَمات اآْلتية،ثمَّ ضْعَها فِي ُجْملَة:2نشاط

ْف :2 اْقَراأ َواْكَت�شِ

وَرِة اْلَمْوُجوَدة أََماَمك :1نشاط اُْكتُب ُجْملَة تُعَبُِّر َعْن الصُّ
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يُبين فِي اْلَحيَاة لَنَا اأْلُموًرا َكفَى بِاْلِعْلم في الّظلَُمات نُوًرا  

تُْؤمل فِيكم اأْلَمل اْلَكبِيــــًرا أأَْبناء اْلَمَدارس إِّن نَْفســــــي  

إِذَا َوَجدت لَها مْنكم نَصيًرا ا   َستَْكتَسُب اْلبِالد بِكم ُعلـــــوًّ

وُكْنتم َحْولََها لْلَمْجد ُسـوًرا وأَْصبَحتم بَِها لْلِعز ِحصنًـــــا  

فعَاِجز أَْهلَِها يُْمِسي قَِديــًرا إِذَا ارتََوت اْلبِاَلد بِفَيض ِعلٍم  

ويَْغنَى َمن يَِعيش بَِها فَِقيًرا ويَْقَوى َمن يَُكون بَِها َضِعيفًا  

َصافِى« َشاِعٌر اْلِعَراِق فِي َعْصِرِه  َصافِي( : »َمْعُروٌف َعْبدالغَنِي اْلبَْغَداِدّى الرَّ تعريٌف بالشَّاِعر ) َمْعُروٌف الرَّ

ِمْن أَْعَضاِء اْلَمْجَمع العلمى اْلعََربِّي بـ )دمشق( . 

َصافَة( ، َواْشتَغَل بِالتَّْعِليم ، َونَْظم أَْرَوع قَصائَِده فَعُين معلًما ِلْلعََربِيَّة ،  * َولَد بِبَْغَداَد َونََشأَ بَِها فِي )الرَّ

   ثُّم أستاذًا ِلأْلََدب اْلعََربِّيِ فِي َداِر اْلُمعَلِِّمين بالقدس ، َوَزار ِمْصر َعام 1936 م .

َصافِي «  إِلَى أَْبنَاِء اْلَمَداِرس » َمْعروف الرَّ
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

الُمْعَجم اللُّغَِوي
معناهاالكلمة 
صرتمأصبحتم

كرامةعز
الرفعةالمجد
ُسقيت بماء كثيرارتوت
يصبح قوياًايقوى

مضادهاالكلمة 
ظمأتارتوت
يموتقوياًا
غنياًافقيرأ

جمعهاالكلمة 
اهاٍلأهل

ضعفاءضعيف
حصونحصن
أمجادمجد 

معناهاالكلمة 
يستغنى بـكفى
يكشف - يظهر يبين
ترجوتؤمل
ا عظمة وارتفاعاًاعلواً

ا انصيراً مؤيداًا ومناصراً
احصناًا سداًا وحاجزاً
كثرة وزيادةفيض

مضادهاالكلمة 
ا انوراً ظلماً
الموتالحياة
ا اعلواً انخفاضاً

ا انصيراً معارضاً
ا ذلعزاً

جمعهاالكلمة 
العلومالعلم
الحيواتالحياة
نفوس - انفسنفس
نصراء - انصارنصير

مفردهاالكلمة 
الظلمةالظلمات
األمراألمور

المدرسةالمدارس
البلدالبلد
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؟

؟

؟

ملخص الدرس
جس و

ما فوائد العلم كما ذكرها الشاعر فى النص؟

- العلم يرفع شأن البالد ويجعل الضعيف قويًا والفقير غنيًا وهو النور الذى يوضح لنا 
حقيقة األشياء.

عن أى شئ يتحدث الشاعر فى البيت األول؟

- يتحدث الشاعر فى البيت األول عن اهمية العلم.

س

س

ماذا ستكتسب البالد من طالب العلم؟

- ستكتسب منهم العلوم والمنزلة الرفيعة واالرتقاء بالبالد.

س

من قائل هذه األبيات؟ وماذا تعرف عنه؟

قائل األبيات الشاعر »معروف الرصافى« فهو شاعر عراقى ومن اعضاء 
المجمع العربى ، ولد فى بغداد ونشأ فى الرصافه.

س

لمن يوجه الشاعر حديثه فى البيت الثانى؟ ولماذا؟

- يوجه الشاعر حديثه إلى طالب العلم؛ ألن أمله فيهم كبير.

س

بم صور الشاعر العلم فى األبيات؟

- صورة بالنور الذى ينير الظلمات والحصن المنيع والماء الذى يروي البالد

س

ما الفكرة الرئيسة التى تدور حولها األبيات؟

- الفكرة الرئيسة هى أهمية العلم للبالد.

س

جس
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

البيت األول 
يتحدث الشاعر عن أهمية العلم فهو النور الذى يضئ الظلمات ويكشف حقيقة األمور لنا 

جميعاًا.

البيت الثالث 

يا أبناء المدارس أى طلب العلم ستعلو وتنهض وتتقدم البلد بكم ارتفاعاًا إذا  كنتم لها 
سنداًا وعوناًا.

البيت الخامس 
والعلم أثرة كبير على أبناء الوطن فهو يجعل الضعيف قوياًا والفقير غنياًا.

البيت الثانى 
يتمنى الشاعر ويؤمل فى طلب العلم وامله فيهم كبير بأن يتمسكوا بالعلم فهو الفوز 

الذى يحقق األمل.

البيت الرابع 

تنهض البلد وتتقدم إذا ارتوت بالعلم فبذلك يؤثر على تقدمهم ويحول العاجز إلى قادر.

َشْرح األْبَيات
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النَّْحـــو

ظرفا الزمان والمكان

* تأمل األسئلة التالية ثم استنتج :
1

ا.	  ذهب أبى إلى عمله صباحاً
استمر المتحان ساعة.	 
تتفتح األزهار ربيعاًا.	 

 * تأمل الكلمات التى تحتها خط نجد أنها جاءت )ظرفًا( وتدل على الزمان.
2

أ. جلَس الصيادُ تحت الشجرةِ.
ب. يقُف المعلُم أمام التلميذ.

جـ. وقف العصفور فوق الغصِن.
 * تأمل الكلمات التى تحتها خط نجد أنها جاءت )ظرفًا( وتدل على المكان

ظرف مكان ظرف زمان

الظرف نوعان

ا ( ا - سنةاً - ليل - مساءاً - ظهراً * ظرف الزمان: اسم يدل على زمان وقوع الفعل مثل ) شهراً

* ظرف المكان: اسم يدل على مكان وقوع الفعل مثل ) تحت - أمام - خلف - بين - وراء (

متى تذهب إلى مدرستك؟ * نسأل عن ظرف الزمان بـ ) متى( مثل  

مثل أين تقع مدرستك؟ * نسأل عن ظرف مكان بـ )أين(    
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ب- بَْعَد قراَءتِك األْبيَات أَِجْب َعن األسئِلَة اآلتِيَة :2نشاط

أَْنَشَطةُ َما بَْعَد اْلِقَراَءِة

ا بَْيَن القْوَسْين : ِحيَحة ممَّ - اْختَر اإِلَجابَة الصَّ
1- يتحدَُّث »معروف الرصافى« فِي الّشعر عن أهمية .................... ) اللّعب - التّْعِليم - اْلَحَضارة(
ب اْلِعْلم - اْلعَاِمِلين بالدّْولَة - ِكبَار الّسن (  2- رسالة الشَّاعر ُمَوّجهة إِلَى  ....................        ) ُطلَّ
3- َجاءْت كِلَمة »يُبِين« في األبيات بمعنى ....................                                  ) يُنَاِصر - يَْربح - يَْكشف (

- ضع عالمة )√( أمام العبارة الصحيحة و )×( امام العبارة غير الصحيحة:
)  ( 1- يُفَسر اْلِعلم اْلَكثير من اأَْلشيَاء غْير اْلَمْفُهوَمة.   
)  ( ب اْلِعْلم.      2- الشَّاعر َل يَثِق بُِطلَّ
)  ( به.    3- اْلبِلد الّضِعيفة ِهي َمن تَْهتَم بِاْلعَلم وُطلَّ

جـ - أَْكِمل اْلُجَمل اآْلتِيَة بَِكِلَمات ِمْن النَّّصِ َحَسب اْلَمْطلُوُب بَْيَن القوسين :2نشاط
) جمـــــع بَلَـد ( 1- َصدَيقَتِي »نُهى« تُحب أْن تَُسافر إِلَى .................... اْلعَاِلم الَواِسع.  
) مرادف ُمَؤيد( 2- أُِحّب أَن أَُكون .................... اْلَحق.      
) مفرد أَْسـَوار( 3- بَنَْيت .................... َحْوَل اْلَحِديقَة اْلَمْنِزل؛ أِلَْحِميها ِمن التَّلف.  
4- اْشتََريُت ِكتَاباًا ....................... اْلَكثِير ِمن اأْلُُمور َعن ِعلم اْلفََضاء.          ) مضاد يُْخفـى(

د - اْستَْخِرَج ِمْن اأْلَْبيَاِت َما يُعَبَُّر َعْن اْلُمعَانَى اآْلتِيَة َكاْلِمثَال :2نشاط
1. العلم قادر على أن يجعل 

    الضعيف قوياًّا والفقير غنياًّا.
2. يرتفع شأن البلد بطلب العلم.

4. العلم هو النور الذي يكشف لنا 
    حقيقة األمور.

3. أبناء المدارس هم األمل الكبير للشاعر.

ويقوى من يكون بها ضعيفاًا 
ا. ويغنى من يعيش بها فقيراً

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
...............................................................

...............................................................
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هـ - أجب عن األسئلة اآلتية:2نشاط
لكل شعر فكرة ومغزى يريد أن يوصلها إلى الجمهور:

....................................................

....................................................

ما اْلفكرة الّرئِيسة 
للّشعر؟

....................................................

....................................................

لمن يوّجه الّشاعر 
رسالته؟

....................................................

....................................................

ما فوائد العلم كما ذكرها 
الشَّاعر في النص؟

و - اْقرأ اْلبَيتْين و اْستَخرج ِمْنُهما اْلَكلمات الَّتِي لَها  النَّهاية  نفسها :2نشاط

ز - اقرأ البيتين اآلتيين واستخرج منهما التعبير المجازى:2نشاط

ا وكنتم حولها للمجد سوراً وأصبحتم بها للعز حصناًا   

ا فعاجز أَهلها يمسي قديراً إذا اْرتَوت اْلبلد بِفَيض علٍم          

ا وكنتم حولها للمجد سوراً وأصبحتم بها للعز حصناًا   

ا فعاجز اهلها يمسي قديراً إذا ارتوت البلد بفيض علٍم  

.......................................................... ، .........................................................

...............................................................  -1

...............................................................  -2

...............................................................  -3

الكلمات هى :

التعبير المجازى :

ح - َحاَن اآلن وقت الِقَراَءة الَجْهِريَّة، َهيَّا اتَّبِْع تَْعِليَمات ُمعَلِِّمك :2نشاط

التعبير المجازى: هو استخدام األلفاظ فى معاٍن   
                      غير معناها الحقيقى؛ إلضفاء   

            الجمال على النص..
 مثال: يجرى العداء كالحصان.
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

ْف :3 لِحْظ َواْكَت�شِ

ا يَِلى:3نشاط أ - أَِجب َعمَّ

ا، واْستَْغَرْقنَا فِي الطَِّريِق َساَعةاً َحتَّى َوصْلنَا إلَى  » اْنَطلَقَت الّرْحلة ِمَن اْلَمْدَرسة َصبَاحاً
ا، ثُمَّ َوْقت اللَِّعب اْلُحّر ، وتناولنا  ْحلَة بُِرُكوِب الَخْيِل ُظْهراً ْحلَة ، ثُمَّ بَدأ بَْرنَاَمج الّرِ َمَكان الّرِ

ا، َوَرِكْبنَا الَحافِلَة َمَساءاً َوُعْدنا إِلَى الَمْدَرَسة ُسعَدَاء«. الطَّعَام عصراً

1- متى انطلقت الرحلة؟ .............................................................................

2- متى انتهى وقت ركوب الخيل؟ ...........................................................
3- متى تناول األطفال طعامهم؟ ...............................................................
4- متى عاد األطفال لمدرستهم؟ ...............................................................

5- الكلمات الملونة ) أسماء - أفعال - حروف(.
6- الكلمات الملونة تدل على ) زمان - مكان - حدث(.

7- يتم السؤال عنها باستخدام ) كيف - أين - متى(.
ااِلْستِْنتَاج :

َماِن : اْسم يَدُلُّ َعلَى َزَمِن ُحدُوِث اْلِفْعِل ، يُْسأَُل َعْنهُ بِأَدَاة اِلْستِْفَهام )متى( . َظْرف الزَّ

) غًدا - َصيفًا - عاًما - أَْمس - َصباًحا - أُْسبوًعا (

ا بَْيَن القَْوَسْين:3نشاط َماِن اْلُمنَاِسب ِممَّ ب - اْختَر َظْرف الزَّ

َمان التاليين فِي ُجَمِل ُمِفيَدةٌ :3نشاط جـ - َضع َظرفي الزَّ

2- َسافَرت فِى بِْعثة............ لِدَراسة اْلِكيميَاء. 1- يذهب الناس إلى الشواطئ............ 
4- ُزْرت صِديِقي اْلَمِريض ............ 3- يَْخرج الفَّلح إِلَى َحقله ............  

6- َسأَْذَهب لَمْكتَبة اْلَحي .............   . 5- قََضْيت إَِجاَزتِي ............ َكاملاً

.........................................................

.........................................................
.........................................................
......................................................... لَياًل:يَوًما:
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َماِن :3نشاط د - َعبّرَعْن ُكّلِ ُصوَرٍة ُمستخدًما َظْرف الزَّ

َماِن :3نشاط هـ - أَِجب َعِن األَْسئِلَِة اآْلتِيَة ُمستخدًما َظْرف الزَّ

َماِن :3نشاط وَرِة ِمْن ثاََلثَِة أَْسُطر مستخدًما َظْرف الزَّ و - اْكتُب فْقِرة َعْن الصُّ

..................................................

..................................................
..................................................
..................................................

..................................................

..................................................

1. َمتَى تْستَيقظ ِمن نَْومك؟

3. َمتَى يَْنَطِلق اْلِقَطار؟

2. َمتَى تَْخُرج الّطيُور ِمن أَْعَشاِشَها؟

4. َمتَى تَتَنَاول َوْجبَة اْلعََشاء؟

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

أ - اْختَر اْلُجَمل اْلُمْشتَِملَة َعلَى َظْرِف َزَماٍن ، ثُمَّ َضع تَْحتَه َخطًّا :4نشاط

ا بَْيَن القَْوَسْين :4نشاط ب - أَْكَمل بَِظْرٍف ُمنَاِسب ِممَّ

َماِن :4نشاط جـ - اْسرد أْحَداَث يَْوِمك ُمْستَْخِدًما َظْرف الزَّ

- نَتَناول الغَداء فِي اْلَمنزل. ا.   1- نَتَناول اْلغَداء فِي اْلَمْنزل َعْصراً
- تُْزِهر اأْلَشَجار َربِيعاًا. 2- تَْنبُت اأْلَْزَهار َعلَى اأْلَْشَجار.   

- أَُماِرس الّريَاضة فِي َمْنِزلي. ا.    3- أَُمارس الّريَاضة َصبَاحاً

لِحْظ َوَتعَلّم :4

) َساَعة - ِشتَاء - نََهاًرا - لَياًل - َمَساء - ُظْهًرا (

» تَْسقط اأْلَمَطار ............ ويَْشتدّ اْلبرد ............ ويَُكون أَْكثر دفئاًا ............ وِحين تُْشرق 
الّشمس يَْخرج النّاس أِلَعماِلهم ويَعُودون إِلَى َمنَاِزلهم ............، ويَتَنَاولُون طعَاَمهم 

............ ويَْجتمعُون لْلِقَراءة ............ يَومياًا.«

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

ملزيد من التقييمات و االختبارات
 انظر امللحق اآخر الكتاب
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�َشاِرْك :5

يَّة 5نشاط أ - أَْنت َشاِعٌر ، اْكتُب ُجْملَتَْين ِمن تأليفك لَُهَما النَِّهايَة نَْفسَها تُعَبُِّر َعْن أََهّمِ
     دور اْلُمعَلِّم فِى اْلُمْجتََمع :

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

ب - اْكتُب َما يُْملَى َعلَيك :5نشاط

جـ - اْكتُب بَِخطّ النّسخ : 5نشاط

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ا ِلِقيَاس نَْهَضة الشُّعُوب. التَّْعِليم ِمْقيَاٌس ُمِهمٌّ ِجدًّ

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

ملزيد من التقييمات و االختبارات
 انظر امللحق اآخر الكتاب
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

أَْكِمل َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
يبين فى الحياة لنا األمورا كفى بالعلم فى الظلمات نوًرا    

تؤمل فيكم األمل الكبيرا أأبناء المدارس إن نفسى     

أ. ما الفكرة الرئيسة التى يدور حولها الشاعر فى البيتين؟
    ...........................................................................................................................  

ب. لمن يوجه الشاعر رسالته فى البيتين؟
...........................................................................................................................  

ج. ما أهمية العلم كما وضحها الشاعر؟
...........................................................................................................................  

ا وبين نوعه د. استخرج من البيتين تعبيراً
...........................................................................................................................  

بكــــارأنشطة

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
اكتب عن اهمية المدرسة بالنسبة لك

.........................................................................................................................  

القواعد النحوية واألساليب : 3
أ. أكمل بما هو مطلوب أمام كل جملة :

)مثنى مناسب(  1. التلميذان ..............     
)ظرف وبين نوعه(  2. تطير الطائرة .............. السحاب.   

) مبتدأ جمع مذكر سالم( 3. .............. ماهرون فى أعمالهم.   
) خبر مناسب مع الضبط( 4. الطبيبات .............. .    

)ظرف زمان مناسب( 5. ذهب الفلح إلى عمله ...............  
)مبتدأ مناسب( 6. .............. شجاع.    

ا( ..................... ، ...................... ، ......................   أ. َمْعنَى ) كفى - يبين - علواً
ب. ُمضاد )العلم - يُبين - النور( ..................... ، ...................... ، ...................... 

جـ. ُمْفَرد )الظلمات - األمل - العلم( ..................... ، ...................... ، ......................   
د. َجْمُع )النور - األمل - العلم( ..................... ، ...................... ، ...................... 
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ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
إذا وجدت لها منكم نصيًرا ستكتسُب البالد بكم ُعلًُوا     
وكنتم حولها للمجد سوًرا وأصبحتم بها للفرّدِ ِحصنًا     

أ. ماذا ستكسب البلد من طلب العلم كما وضح الشاعر؟
 ...........................................................................................................................  

)أكمل بكلمة من النص مبيناًا معناها( ب. بنى الجنود............. منيعاًا للدفاع عن البلد. 
 

ج. فى البيتين السابقين تعبير مجازى وضحه.
...........................................................................................................................  

(. ضع علمة )√( أو)×(. د. يوجه الشاعر حديثه فى األبيات إلى العمال ) 
...........................................................................................................................  

ا« ............... ج. هات من األبيات كلمات لها النهاية نفسها. »قديراً

التَّْعبِير الِكتَابِي : ماذا يحدث لو اختفت المدارس من الحياة؟4
.........................................................................................................................  

القواعد النحوية واألساليب: 3
أ. تخير الصواب مما بين القوسين:

)الطفليِن - الطفُل - الطفلةُ( 1. شرَب .............. من الكوب.    
)جملة اسمية - جملة فعلية(  2. المعلمان نشيطان.     

) األلف - الضمة - تحت( 3. العاملون مجدون. علمة الرفع    
ا - تحَت( )حوَل - شهراً 4. يطوُف المؤمُن .............. الكعبِة.   

ب. أجب بظرف مناشب ثم حدد نوعه:
3. متى ترى الشمس فى السماء؟ 2. أين يجلس؟   1. متى تصحو من نومك؟ 

ا بَْيَن القَْوَسْين : اْختَر الصَّواَب ِممَّ 1
ا - ضعيفاًا - مسانداًا( )مبتكراً ا(......................    أ. َمْعنَى َكِلَمة )نصيراً

)الفخر - الذل - الغرور( ب. ُمضاد َكِلَمة) العز( ......................  
)نُصراء - أنصار - جميع ما سبق( ج. َجْمع َكِلَمة )نصير( ......................  

)البائد-  البديل - البلد( د. ُمْفَرد َكِلَمة ) البلد( ......................  

بكــــارأنشطة
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2
أ. ما أهمية العلم إذا ارتوت به البلد؟

 ...........................................................................................................................  
ب. ما واجبنا نحو العلم؟

...........................................................................................................................  
ا على أن يجعل الضعيف قوياًا والفقير غنياًا. اكتب البيت الدال على ذلك. ج. العلم قادراً

...........................................................................................................................  
د. استخرج من البيتين التعبير المجازى.

...........................................................................................................................  

هات من األبيات ما يلى: 1

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
فعاجُز أهلها يُمسى قديًرا إذا إرتوت البالد بفيِض علٍم     

ويغنى من يعيش بها فقيًرا ويقوي مْن يكون بها ضعيفًا     

التَّْعبِير الِكتَابِي : اكتب عن استخدامات الهاتف المحمول فى حياتنا4
.........................................................................................................................  

وكلمة معناها )يعيش( .....................   أ. َمْعنَى َكِلَمة )كثرةٌ وزيادة( .....................  
وكلمة مضادها )غنياًا( .....................   ا( .....................   ب. ُمضاد َكِلَمة )عاجزاً

ْفرد َكِلَمة )البلد( .....................     ج. ماً
د. َجْمع َكِلَمة )ضعفاء( .....................  وكلمة جمعها )أهالى( .....................

ضع عالمة )√( أو )×(: 3
)  ( أ. تتكون الجملة السمية من ركن واحد فقط هو المبتدأ.  
)  ( ب. األمهات رحماٌت. ما تحته خط مرفوع باأللف.   
)  ( جـ. تسيُر السفينةٌ فى األمواج. ما تحته خط  ظرفاًا.   

د. ضع كل ظرف مما يأتى فى جملة من عندك:
ا ا - فوق - بين - صباحاً ظهراً  

...........................................................................................................................  

هـ. صوب ما تحته خط فيما سبق:
2. ذاَكر التلميذةُ الدرَس 1. العلمان مرفوعون.      

4. الجندى شجاعاًا. ا الجنود.    3. يقف القائد شهراً  

بكــــارأنشطة
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التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
االسراف فى استخدامات الهاتف تؤدى لبعض المشكالت اكتب عنها.

.........................................................................................................................  

ا بَْيَن القَْوَسْين : اْختَر الصَّواَب ِممَّ 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القواعد النحوية واألساليب: 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
نسيُر به فى ُدنيانـــا وفى العلِم لنا نوٌر     
تحُل به قضايانـــــــا تَقُوم به حوائجنا     
تصاُغ به وصايانـــا تضئ به بصائُرنَا     
يصيُر المرُء سلطانًا فبا لفكر وبالعلــم     

) نجرى - ندور - نمشى( أ. َمْعنَى َكِلَمة )نسير(    ......................  
)الجهل - المعرفة - النور ( ب. ُمضاد َكِلَمة) العلم( ......................  

)ُسلطات - سلطين - سطوات( ج. َجْمع َكِلَمة )سلطان( ......................  
)قضى - قضاء - فضيتنا( د. ُمْفَرد َكِلَمة ) قضايانا( ......................  

........................................................................................................................... أ. ما الفكرة الرئيسة التى تدور حولها األبيات؟ ........................................................................................................................... ب. ما أهمية الفكر والعلم كما جاءت بالبيت األخير؟    

........................................................................................................................... ج. كيف تسير فى دنيانا؟  

........................................................................................................................... د. فى البيت الثالث تعبير مجازى وضح ذلك.  

أ. اختر الظرف المناسب مما بين القوسين:
ا( ا(      2. تتجه السفينةُ...............  )سنةاً - يساراً 1. تطير الطائرة............... السحاب. )بين - شهراً  

ا( 3. جلس الطفُل............... المنضدة.   )فوَق - عصراً  
ب. أعرب ما تحته خط فيما يأتى:

  1. المهندسون بارعون. .........................      2. التلميذان مجدان. .........................
  3. أكل األسدان الفريسة. .........................

تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَْدِريب َعلَى االْختِبَاَرات
1
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

القواعد النحوية واألساليب: 3

أ. أكمل مكان النقط:
ا ضع » أختى« وغير ما يلزم.  ........................................... 1. ذهب أخى إلى المدرسة مبكراً  
2. المؤمنان صادقان. كلمة »صادقان« خبر مرفوع وعلمة رفعه   ....................................  
3. العلماُء ساهرون. كلمة »العلماء« مبتدأ مرفوع وعلمة رفعه   .......................................  

ب. صوب الخطأ:
2. الطيباُت نشيطتان    1. اللعبان بارعون.    

4. الكتابان مفتوُح   3. الجندُى محبان لوطنهما.   

تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَْدِريب َعلَى االْختِبَاَرات
2

َهـات ِمَن الِفْقَرة َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
للعلم اهمية عظيمة عند الناس جميعًا، فهو البوصلة التى تقود الجهالء نحو النور. نور 
الحق ونور المعرفة وال شئ فى الدنيا يساوى طلب العلم، فهو يبنى المجتمعات، ويعتبر 

جزًءا من حضارة المجتمع وقد حثت األديان السماوية على أهية العلم والتمسك به.

أ. َكِلَمة َمْعنَاَها) شجعت - يقيم ويشيد ( ..................... ، ...................... ، ...................... 
ب. َكِلَمة ُمضادَها ) الظلم - يهدم ( ..................... ، ...................... ، ...................... 

جـ. َكِلَمة ُمْفَردها )الجاهل - المجتمع ( ..................... ، ...................... ، ......................  
د. َكِلَمة َجْمعَُها )الحقوق - العلوم ( ..................... ، ...................... ، ...................... 

أ. للعلم اهمية كبيرة وضح ذلك كما جاء بالفقرة. 
   ...........................................................................................................................  

ب. العلم هو البوصلة التى تقود.................. وهى يبنى .................. ) أكمل بكلمات مناسبة من الفقرة.(
    

ج. كيف يقوم العلم ببناء المجتمعات؟
  ...........................................................................................................................  

ماذا يحدث لو اختفت التكنولوجيا من حياتنا؟
.........................................................................................................................  
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اْكتُب اْسم ُكّل تِْقنية ِمّما يَِلي واْلَمَجال الِّذي تُْستَْخَدم فِيه:1نشاط

َفّكـــــر :1

نَّص َمْعلُوماتِي :  فََوائِد التّكنُولُوجيا وَمَخاِطرها

..................................................

..................................................
..................................................
..................................................

ْف :2 اْقَراأ َواْكَت�شِ

أ- اْستَْخِرَج ِمَن اْلُمْعَجم َمعانِي الَكِلماِت اآْلتِيَة ، ثُّم َضْعَها فِي ُجْملَة :2نشاط

الُجْملَـــةالَمْعنَىاْلَكِلَمة 
................................أَْزَهى

................................بِتْنَا

................................نَْقِدر

...............................االْستِْغنَاء

..............................نَْرَغب

..............................التَّْقنِيَّات

..............................نُْسِرف

أَْنِشَطةُ َما قَْبَل اْلِقَراَءِة
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

 فََوائِد التُّْكنُولُوجيَا َوَمَخاِطرَها

َهْل تَْعلَم أَنَّ للتُّْكنُولُوجيَا اْستِْعَمااَلت َعِديَدة ؟
فََمثَلاً ُهنَاك التَِّصاَلت الَّتِى تَْهِدُف إِلى تَْسهيل

َوِزيَادَة َطَرائِق التََّواُصل بَْين اأْلَْشَخاص . والتّْقنيَات
اْلَمْنِزِليَّة الَّتِي تَُؤثُِّر َعلَى اْلَحيَاةِ اليَْوِميَّة ِلألُْسرة

َوتَُوفّر اْلَوْقت َواْلُجْهد ، َوُهنَاك تِْقنِيَّة اْلَمْعلُومات
الَّتِي تَُساِعدُ َعلَى ِحْفِظَها َوإِْرَساِلَها َواْلبَْحث َعن

اأْلُْخَرى  التّْقنيّات  ِمْن  َوَغْيِرَها   ، َجِديٍد  ُكّل 
بِّيَّة والتّعليميّة الَّتِي تَْلعَب  َكاإِلْعَلم والتّقنِيّات الّطِ

ا فِى حياتِنَا. ا ُمْهماًّ دَوراً

َهْل تَْعلَم أَنَّ للتُّْكنُولُوجيَا ِعدَّةُ فََوائَِد ؟
فقد َعِملت َعلَى ُسُهولَة التََّواُصل َمَع اآلَخِريَن
ة البعيدُون ُجْغرافِياًّا َعنَّا ، َوَساَعدَت  َوبَِخاصَّ
ا َعلَى ِزيَادة الثَّْرَوة اْلَمْعلُوَماتِيَّة ؛ َحْيث  أيضاً

َوفّرت العَِديِد ِمَن اْلَمعلوَمات فِي َشتَّى 
اْلَمَجالَِت وإِتَاحتها ِلْلَجِميع بِأَي َوْقت ، َكَما 

َراَعِة إذَا اْستََطاعت  ا فِى َمَجال الّزِ أَنَّ لََها دَْوراً
تَْوفِير اْلَمَحاِصيل ِطيلَة اْلعَام ، َوفِي اْلعَِديد ِمن 

ّب َوإدَارة اأْلَْعَمال  اْلَمَجاَلت اأْلُْخَرى َكالّطِ
وَغْيرهَما

 نَعيش اْليَْوم فَتَْرةاً ِمْن أَْزَهى اْلفَتََرات ِمْن نَاِحيَِة التَّقَدُّم التكنولوجى اْلَكبِير ، َوبِتْنَا لَ نَْقِدُّر أَو نفكر 
د التَّْفِكير فِي اِلْستِْغنَاِء َعْن التُّْكنُولُوجيَا ، فَقَْد دََخلَْت فِي ُكّلِ اْلَمَجالت َحتّى أَْصبَْحنَا قَاِدِريَن  ُمَجرَّ

َعلَى اْلُوُصوِل ألى َشّيء نَْرَغب فِيه بُِسُهولَة َويُسٍر .

ر التّكنولُوجى إِلَى ُظُهوِر   َهْل تَْعلَُم أَنَّهُ َرغم فََوائِِدَها فََهذَا اَل يُقَلُِّل ِمْن أَْضَراِرَها ؟ ! فَقَْد أَدَّى التََّطوُّ
َها َضْعف التَّرابُط اأْلُْسَري واْلُمْجتََمِعي ، فَقَْد َحلَِّت اْلَهَواتِف َمَحّل اْلِجْلَسات  ُمْشِكَلت َعِديدَة ِمْن أََهّمِ

عَات اْلعَائِليّة ، َكَما أَنََّها تُضيّع اْلَوْقت فََل تَْشعر  َسائِل اإِلِلْكتُِرونِيَّة َمَحّل التََّجمُّ اْلعَائِليّة ، َوَكذَِلك َحلَّت الرَّ
ِة َوَعلَى ذََكاء اأْلَْطفَال  حَّ بِِه فِي أَثْنَاِء ُمَشاَهدَة اْلِفيديُوَهات َواأللعَاب ، َوُهَو َما يَُؤثُِّر َسلباًا َعلَى الّصِ

وتََطّور نُُمّوهم اْلعَْقِلي ، وِلَكي نَتََجنّب َمخاِطر التّْكنُولوجيا يَِجُب أَْن نَْستَخدَمَها بِاْعتِدَال ، فََل نُْسْرف فِي 
يَاِضيَِّة َوِزيَاَرة اأْلَْصِدقَاء  األْلعاب اإِلِلْكتُِرونِيَّة ، َويَِجُب أَْن نَْقِضي أَْوقَات فََراِغنَا فِى ُمَماَرَسة اأْلْلعَاِب الّرِ

َواْلُمَشاَرَكة فِي اأْلَْعَمال التّطّوعيّة .
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الُمْعَجم اللُّغَِوي
معناهاالكلمة 

مدة من الزمنفترة
أعظمأزهى
صرنابِتْنا
سهولةيسر
خللأثناء

معناهاالكلمة 

أسلوب فى تقنيات
إنجاز العمل

التفتيشالبحث
الكثيرالعديد
مكانمحل

معناهاالكلمة 
نجاوز الحدنسرف
تخلىاستغناء
نريدنرغب
تحستشعر

مضادهاالكلمة 
نقصزيادة
إضاعةحفظ
أضرارفوائد

األعداءاألصدقاء

مضادهاالكلمة 
قوىضعف
المرضالصحة
غباءذكاء

مضادهاالكلمة 
أحقرأزهى
صعوبةيسر
قليلةعديدة
نقتر - ندخرتسرف

جمعهاالكلمة 
األياماليوم

األسراألسرة
أدواردور

الثرواتالثروة

جمعهاالكلمة 
األوقاتالوقت
العقولالعقل
األعمالالعمل

جمعهاالكلمة 
مشاهداتمشاهدة
األعوامالعام
إداراتإدارة

مفردهاالكلمة 
فائدةفوائد

الهاتفالهواتف
الفيديوالفيديوهات

اللعبةاأللعاب
وقتأوقات

مفردهاالكلمة 
الصديقاألصدقاء
العملاألعمال
اآلخراآلخرين

مفردهاالكلمة 
المجالالمجالت
قادرقادرين
طريقةطرائق

الشخصاألشخاص
المعلومةالمعلومات
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

؟

؟

؟

ملخص الدرس
جس و

كيف تتجنب مخاطر التكنولوجيا من وجهة نظرك.
- يجب استخدامها باعتدال فال أسرف فى األلعاب اإللكترونية.

لماذا نعيش اليوم فترة من أزهى الفترات؟

 - نعيش أزهى الفترات بسبب التقدم التكنولوجى الكبير.

س

س

اذكر بعض التقنيات التى وردت بالنص.

- التقنيات المنزلية التى تؤثر على الحياة اليومية لألسرة، تقنية المعلومات وتقنية األعالم 
  والتقنيات الطبية والتعليمية.

س

اذكر عدة فوائد للتكنولوجيا.
- عملت على سهولة التواصل مع اآلخرين، زيادة الثروة المعلوماتية ولعبت دوًرا 

فى مجال الزراعة حيث توفير المحاصيل طيلة العام وفى العديد من المجاالت كالطب 
   وإدارة األعمال.

س

اذكر بعض استعماالت للتكنولوجيا.

- ساعدت على االتصاالت التى تهدف إلى تسهيل وزيادة طرائق التواصل بين األشخاص .

س

كيف نقضى أوقات فراغنا؟
- نقضى أوقات فراغنا فى ممارسة األلعاب الرياضية وزيارة األصدقاء والمشاركة فى 

  األعمال التطوعية.

س

أدى التطور التكنولوجى إلى ظهور بعض المشكالت. اذكر بعضها.
- ضعف الترابط األسرى والمجتمعى فقد حلت الهواتف محل الجلسات العائلية كما أنها 

  تضيع الوقت وتؤثر سلبًا على الصحة والذكاء.

س

جس

ملزيد من التقييمات و االختبارات
 انظر امللحق اآخر الكتاب
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ب- بَْعَد قراَءتِك للنَّص أَِجْب َعن األسئِلَة اآلتِيَة :2نشاط

ب- بَْعَد قراَءتِك للنَّص َحلّله إلَى فِْكرة رئيسة َوفَِكر فَْرِعيَّة :2نشاط

جـ- أََماَمك َهاتٌِف ، اُْكتُب فََوائِده َومَخاطَره ِمْن ُوْجهة نََظِرك َوَما يَِجُب أَْن2نشاط
      تَُراِعيه ِعْند اْستِْخَداِمه : 

أَْنَشَطةُ َما بَْعَد اْلِقَراَءِة

ا بَْيَن القْوسين : َجابَة الصَّحيَحة ِممَّ - اختر اإْلِ
1-  للتّكنولُوجيَا دَْور فِي َمَجال ........................ ؛ َحْيث إْنَها اْستَطاَعت تَْوفِير اْلَمَحاِصيل ِطيلَة 
الَعَام.                         ) الّطبى - التعليِمي - الّزراِعي (

2-  ِلَكي تَتََجنّب َمَخاطر التّكنولوجيا يَِجب أَن ........................ 
ا (               ) تمنََع اْستخدَاَمَها - تَْستخدَمَها بِاعتِدَال - تَْستخدَمها دائماً

3 - َساَعدت التّكنولُوجيا علَى ِزيَادة الثّرَوة ........................ ؛ َحْيث َوفَرت اْلعَِديد ِمن 
) اْلَمعلوَماتيّة - اْلَمائِية - اْلَماِليّة ( اْلمعلُوَمات فِي شتَّى اْلَمَجاَلت وإِتَاحتَها لْلَجميع.  

- استخرج من النَّص :
أ-  ُمَراِدف ) اإِلْفَراط ( : ........................ ، ُمْفَرد ) تِْقنيّات(: ........................

 -  ُمَضاد ) فََوائِد ( : ........................
ب- أكمل: ِمن أَْضَرار التّكنولُوجيَا أَنَها تُْضِعف التَّرابُط ........................ و ........................  

         َكَما أَنّها تَُضيّع ........................ وتَُؤثّر َسلباًا علَى ........................ وعلى ........................ و 

........................ واْفتِقَارهم إِلى ........................ .

...............................

...............................

فِْكرة فَْرِعيَّة
...............................

...............................

فِْكرة فَْرِعيَّة
...............................

...............................

فِْكرة فَْرِعيَّة

.............................................................................................................الفكرة الّرئِيسة:

هـ - َحاَن اآلن وقت الِقراَءة الَجْهِريَّة ، َهيَّا اتَّبع تَعليَمات ُمعَلِِّمك.2نشاط

مميزات َهذَا اْلَهاتِف :    1. ................................

................................ .2          

َمخاِطر ُسوء اْستِْخَداِمه: 1. ................................

................................ .2           

َما يَِجُب أَْن تراعيه ِعْند اْستِْخَداِمه 
.................................................. .1 
.................................................. .2  

.................................................. .3 
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

ْف :3 لِحْظ َواْكَت�شِ

أ -أَِجب َعِن األَْسئِلَِة ، ثُّم اَلَحظ َواْكتَِشف:3نشاط
ا ، َوقَْد ُرفِعَْت فَْوَق  » َوقَف اأْلَْطفَال قَِريباًا ِمن الشَّاِطئ ، َوَشاَهدُوا ُسفناًا تَِسير يَِميناًا ويََساراً

بَة َحتَّى  َهِذِه السُّفُن أْعَلم اْلبُْلدَان الَّتِى تُْرسلَُها ، َوتَابَع اأْلَْطفَال فَِرِحين بَِهِذه اْلَمنَاِظر اْلَخلَّ
اِْختَفَت الشَّْمس َغْرباًا ، ثُّم َعادُوا إلَى َمنَاِزِلِهْم يَقُولُون : َما أَْجمَل بَلَدَنَا !  « .

1. أَْيَن َوقََف اأْلَْطفَال ؟  ...............................................................
2. أَْين تَِسير السُّفُن ؟ ....................................................

3. أَْين ُوِضعَت اأْلْعَلم ؟ ...............................................................
نَة ) أَْسَماء - أَْفعَال - حروف( 4. اْلَكِلَمات اْلُملَوَّ

نَة تَدُلُّ َعلَى ) َزَمان - َمَكان - حدث( . 5. اْلَكِلَمات اْلُملَوَّ
6. يَتِّم السَُّؤاُل َعْنَها باستخدام ) َكْيف - أَْين - متى(.

1. أَْين تَقَع ِمْصر؟ ...............................................................
2. أَْين اْرتَفَعَِت الطَّائَِرةُ ؟ ....................................................

3. أَْيَن َوقََف اْلقَائِد ؟ ...............................................................
4. أَْيَن ذََهَب التََّلِميذ؟ ...............................................................

ا بَْيَن القوسين :3نشاط ب - اْختَر َظْرف اْلَمَكاِن اْلُمنَاِسب ِممَّ

جـ - أَِجب َعِن األَْسئِلَِة ُمْستخِدًما َظْرف اْلَمَكاِن: 3نشاط

) فوق - على - في ( 1. َوقَف اْلعُصفُور.............................. اْلغُْصن.   
) عن - شرق - من ( 2. اتَّجه اْلُمَسافُرون.............................. إِْفريقيَا.   
3. َجلَس الّراِعي .............................. الشََّجَرة.            ) على - تحت - في (
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) بَْين - أََمام - فَْوق - َجنُوبًا ( 
ا بَْيَن اْلقَْوَسين :3نشاط د - َضع َظْرف اْلَمَكاِن اْلُمنَاِسب ِممَّ

هـ - َعبّْر َعْن ُكّلِ ُصوَرٍة ُمستَخِدًما َظْرف اْلَمَكاِن : 3نشاط

و - اْقَرأ،ثُمَّ أَْكمْل ُكّل ُجْملٍَة بَِما يُنَاِسبَُها بحيث يَُكوُن بَِها َظْرُف َمَكان :3نشاط

ْفُل ..................... أَبََوْيه . 2- َجلََس الّطِ 1- َوقَف اْلُمعَلِّم ....................... التََّلِميـــــــذ .   

4- يَقَع َصِعيد ِمْصَر ....................... . 3- َوَضْعت اْلِكتَاب ........................ اْلَمْكتَب .   

..................................................

..................................................
..................................................
..................................................

..................................................

..................................................

1
أَقِف ...........................
ا اْلحافِلَة.  ُمنتظراً

ِصيِف  َعلَى الرَّ

ِصيف فَْوق الرَّ

2
  َوَضْعت اْلُكوب 

. ..............................

َعلَى الطَّاِولَِة 

أَْعلَى الطَّاِولَة 

3
َسالَة   َوَضْعت الّرِ

. ..............................

َداِخَل الظَّْرف 

فِى الظَّْرف
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

أ - ِصْف َمْوقِع َمْنِزِلك ُمستِخدًما َظْرف اْلَمَكاِن :4نشاط

جـ - ِصْف اْلُحْجَرة َوْصفًا َدقِيقًا ُمْستخِدًما َظْرف اْلَمَكاِن: 4نشاط

ب -َضع َظْرف َمَكان ُمنَاسبًا بََدل َما تَْحتَهُ َخّط ، ثُمَّ أَْكِمل اْلِفْقَرة:4نشاط

لِحْظ َوَتعَلّم :4

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ِعبُون فِى .......................... اْلَمْلعَب استِْعداداًا ِلبَدء اْلُمبَاَراة َوفِي أَثْنَاء فَتَْرة التَّْدريِب  » َجَرى اللَّ
َكانَت أَْنَظاُرِهم ُمتَِّجَهةاً إلَى .......................... اْلُجْمُهور ، َوَكانَت الَجَماِهير تَْجِلُس فِي.......................... 

َمقَاعِدَها ، َولَِكن ِعْندََما بَدَأَت اْلُمبَاَراة َوقَف اْلَحَكُم فِي .......................... ُمْنتََصف اْلَمْلعَب.« 

) بَْيَن - َشَمال - يَِمين - َحْول - َجانِب (

د - اْستَْخِدم َهِذِه الظُُّروف فِي ِكتَابَة قِصَّة :4نشاط



ل الموضوع األوَّ سلسلة  كتب بكار للمرحلة  االبتدائية190

المحور الرَّابع

�َشاِرْك :5

أ - أََماَمك َمْوقفَان ِلَشْخَصْين ُمْختَِلفَْين، اْقَرأُهَما َجيًّدا ، ثُّم أَِجب َعِن األَْسئِلَِة :5نشاط

ل : ) يَعُود » َماِلك « ِمن المدرسة فَيُغَيِّر ُمَلبََسه َويَتَنَاَول َغداَءه َمع أََسْرتِه ،  َويَنَام  اْلَمْوقِف اأْلَوَّ
ه  ِليَْستَْيِقظ بَْعدَ ذَِلَك ِليُْنِهي َواِجبَاتِه ثُّم يَْلعَب بِأَْلعَاب » الفيديو « ِلُمدَّة َساَعةاً ، َوبَْعدَ ذَِلَك يَتََوجَّ

لْلَحديقَة اْلَخْلِفيَّة ِلَمْنِزِله ِليَْجِلس َمَع أَْصِدقَائِِه ويَْلعَبُوا ُكرة القدم( .

اْلَمْوقِف الثَّانِي : ) يَعُود » َحاِزم « ِمْن اْلَمْدَرَسِة فَيُْلِقي َحِقيبَتَه َويُْسِرُع إلَى أْلعَاب » الفيديو« 
ويأتي اللَّْيُل َوُهَو َل يََزاُل فِي َمَكانِِه َوبَْعدَ ذَِلَك يَْذَهُب إلَى أَْصِدقائِه َكي يَْلعَب َمعَُهْم َعلَى 

اْلَهَواتِف الَمْحُمولَة(.

1. َمن الَِّذى يَْستَْخِدم التّكنولُوجيَا بِاْعتِدَال ؟ 
    َوَكْيَف يقُوُم بِذَِلَك ؟

2. َهْل تََرى نَْفَسك تَْستَْخِدم التّكنولُوجيَا 
     بِاْعتِدَال أَم بِإِْسَراٍف ؟ َكْيف ؟

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

ْنَساِن   5نشاط ب - َساَعَدت التكنولوجيا فِي تَطوير َكثِيٍر ِمْن التطبيقات الَّتِي تَُسّهل َعلَى اإْلِ
     َعَملَه َوتُوفّر لَهُ اْلَوْقَت َواْلُجْهد ، ِصل ُكّل َمْوقِف بِالتَّْطبِيق اْلُمنَاِسِب لَهُ :

تَْطبِيق تَْحِويل 
اأْلَْمَوال الفوِري

1. أُِريدُ أَْن أَِصَل            
    إلَى َمَكان لَِكننِى  
    َضلَْلت الطَِّريق.

2. أََضْعت نُقُوِدى 
    َوأَنَا بَِعيدَةٌ َعْن 

    اْلَمْنِزل . َوتُِريد 
    أسرتى أَْن تُْرِسَل 
    ِلى اْلَمال بُِسْرَعٍة .

3. َل تُوَجدُ َوَسائِل  
   ُمواَصَلت فِي اْلَمَكاِن 

   الَِّذى َسأَْذهب إلَْيه 
   َواْحتَاج ِلَمن يَُوصلنِى .

4. َشْخٌص َمِريٌض 
   َويَْحتَاج ِلَمْن يُْرِسُل 
ا .  ا َجاهزاً   إلَْيِه َطعاماً

تَْطبِيق تَْحِديد 
اْلَمْوقِع

تَْطبِيق تَْوِصيل 
الطَّعَام

تَْطبِيق السَّيَّاَرات 
ة اْلَخاصَّ
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

ألكمل بما هو مطلوب أمام كل جملة: 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
نعيش اليوم فترة من أزهى الفترات من ناحية التقدم التكنولوجى الكبير وبِتْنا  ال نقدر أو نفكر مجرد 

التفكير فى االستغناء عن التكنولوجيا فقد وصلت فى كل المجاالت حتى أصبحنا قادرين على الوصول 
قادرين على الوصول ألى شئ نرغب فيه بسهولٍة ويسِر.

)مرادف أزهى( أ. العصر الفرعونى من العصور فى ..................... حياه البشرية.  
) جمع فترة( ب. قسم مدير المدرسة اليوم الدراسى إلى .....................  

) مضاد سهولة(  ج. وجدت أختى ..................... فى حل المتحان.      
) جمع مجال( د. تقدمت مصر فى كل ..................... العلم.    

) مفرد قادرين( هـ. أصبح اللعب ..................... على تحقيق الفوز.   

أ. كيف نعيش اليوم؟ ولماذا؟
    ...........................................................................................................................  

ب. فيم دخلت التكنولوجيا من وجهة نظرك؟
...........................................................................................................................  

ج. ما أهمية التكنولوجيا فى حياتنا؟
...........................................................................................................................  

د. ضع عنواناًا مناسباًا لهذه الفقرة.
...........................................................................................................................  

بكــــارأنشطة

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
يقوم أخى األكبر باستخدام الهاتف أثناء قيادته لسيارته فى الطريق.

تتحدث الفقرة عن .............. المشكلة هى .............. وحل المشكلة هى ..............

القواعد النحوية واألساليب: 3
ا بظرف مناسب. أ. أجب عما يأتى مستخدماً

؟    3.  متى تعود من مدرستك؟      1. أين وقف المعلم؟   2.  متى يظهر القمراً
ب. اختر الصواب مما بين القوسين:

ا )مرفوع - منصوب(    1. يتم السؤال عن ظرف المكان.  ) متى - أين (    2. الفاعل اسم يكون دائماً
  3.  الكتابان ............... ) مفتوح - مفتوحان(           4.  .............. فائزاٌت. ) الطلُب - الطالباُت(

جـ. أعرب ما تحته خط فيما يأتى:
  1. ارتفع الطائران نحو السماِء                 2. المهندسون مبدعون  
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أَْكِمل َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
للتكولوجيا استعماالت عديدة فمثاًل هناك االتصاالت التى تهدف إلى تسهيل وزيادة طرائق التواصل بين 

األشخاص... والتقنيات المنزلية التى تؤثر على الحياة اليومية لألسرة وتوفر الوقت والجهد، وهناك تقنية 
المعلومات التى تساعد على حفظها وإرسالها والبحث عن كل جديد.

)معنى عديدة( أ. لألجهزة الكهربية استعمالت ..................... فى منازلنا.    
) مضاد النقطاع( ب. جهاز الهاتف يساعد على ..................... بين الناس.   

) مفرد األسر(  ج. تجتمع ..................... مساء كل خميس لمناقشة بعض األعمال. 
) معنى تقنيات( د. يستخدم الطبيب ..................... الوقائى.    

أ. اذكر بعض استعمالت التكنولوجيا فى حياتنا.
    ...........................................................................................................................  

ب. كيف يؤثر التقنيات المنزلية فى الحياة اليومية لألسرة؟
...........................................................................................................................  

ج. فكر. كيف سيكون وقتنا الحالى دون وجود تكنولوجيا؟
...........................................................................................................................  

د. اكتب بعض أنواع التكنولوجيا فى منزلك.
...........................................................................................................................  

بكــــارأنشطة

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
امامك مجموعة من األجهزة الكهربية )المروحة - الثالجة - السخان الكهربى(

اختر جهاًزا ثم اكتب فوائده ومخاطره والمشاكل التى تحدث معه وكيفية التغلب عليها.
.........................................................................................................................  

القواعد النحوية واألساليب: 3
ا السبب. أ. بين علمة رفع ما تحته خط موضحاً

2.  الطيبات رحيماتٌ     3.  زرع الفلحون األرض.     1. ركب المسافرون القطار   
ب. أكمل بما هو مطلوب مما بين القوسين:

2. نزل .............. أرض الملعب )فاعل علمة رفعة الواو(    1. الكتابان .............. )خبر مناسب( 
) مبتدأ جمع تكسير(   3. ................................................. نظيفة. 

) فاعل جمع مؤنث سالم(   4. رسمْت ................................ الصورة. 
)اجمع الفاعل ثم اضبطه(   5. تعبت الفتاه فى المدرسة.  
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

أَْكِمل َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
هل تعلم أن التكنولوجيا لها عدة فوائد؟ فقد عملت على سهولة التواصل مع اآلخرين وبخاصة البعيدون 
جغرافيًا عنا، وساعدت أيًضا على زيادة الثروة المعلوماتية، حيث وفرت العديد فى المعلومات فى شتى 

المجاالت وأتاحتها للجميع بأى وقت، كما أن لها دوًرا فى مجال الزراعة إذا استطاعت توفير المحاصيل 
طيلة العام وفى العديد من المجاالت األخرى كالطب وإدارة األعمال.

وكلمة معناها )مختلف( .....................   أ. َمْعنَى َكِلَمة )الكثير( .....................   
وكلمة مضادها )الفرد( .....................   ب. ُمضاد َكِلَمة )النقطاع( .....................  
وكلمة مفردها )مطعم( .....................   ْفرد َكِلَمة )فائدة( .....................   ج. ماً

وكلمة جمعها )إدارت( ..................... د. َجْمع َكِلَمة )األعوام( .....................  

أ. أذكر بعض فوائد التكنولوجيا كما ورد بالنص.
 ...........................................................................................................................  

ب. هل للتكنولوجيا دور هام فى حياتك؟ اذكر بعض منها.
...........................................................................................................................  

ا فى مجال الزراعة. ا هاماً ج. كيف استطاعت التكنولوجيا أن تلعب دوراً

...........................................................................................................................  

د. ضع فكرة رئيسية للفقرة السابقة.
...........................................................................................................................  

بكــــارأنشطة

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
اكتب عن مشكلة النفايات وإعادة تدويرها

.........................................................................................................................  

القواعد النحوية واألساليب: 3
أ. بين نوع كل جملة مما يأتى:

  1. تقابل الفريقان ..............   2.  يشرُح المعلُم الدرس ..............
   3.  القطتان نائمتان ......................... 

ب. حول الفاعل المفرد إلى جمع مذكر سالم:
2. صمَم المهندُس المبنى     1. فاز اللعب بالجائزة.  

  3. جلس الصيادُ تحت الشجرة.
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اختر الصواب مما بين القوسين : 1

ضع عالمة )√( أو )×(: 2

القواعد النحوية واألساليب: 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
فقد أدى التطور التكنولوجى إلى ظهور مشكالت عديدة، ومن أهمها ضعف الترابط األسرى 

والمجتمعى؛ فقد حلت الهواتف محل الجلسات العائلية، وكذلك حلت الرسائل اإللكترونية محل 
التجمعات العائلية، كما أنها تضيع الوقت فال تشعر به فى أثناء مشاهدة الفيديوهات واأللعاب، وهو ما 

يؤثر سلبًا على الصحة وعلى ذكاء األطفال وتطورهم العقلى.

)ايجابياًا - سلباًا(.  أ. النتباه إلى شرح المعلم يؤثر ...................... على الفهم.  
) قوة - ضعف(          ب. التباعد األسرى والمجتمعى يؤدى إلى ...................... الترابط.  

) الوقت - الساعة( ج. الجلوس أمام الكمبيوتر ساعات طويلة يضيع ...................... 
)الكهربية - العائلية(  د. حلت الهواتف محل الجلسات ......................    

) أ. لبد من الجلوس أمام الكمبيوتر ساعات طويلة.     ) 
 

) ب. يجب أن نقضى أوقات فراغنا فى ممارسة الرياضة وزيارة األصدقاء. ) 
ج. أجب: ما هو تأثير الجلوس على الكمبيوتر لساعات طويلة؟

...........................................................................................................................
د. كيف تقضى وقت فراغك؟

...........................................................................................................................

ا المثنى. أ. عبر عن الصورة بجملتين احدهما اسمية واألخرى فعلية مستخدماً
ب. اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:

) مفتوحان - مفتوحتان - مفتوحين(   1. الفصلن ..............  
) الطيبان - الطيبات - الطيبة(   2. .............. ماهراٌت   

)شجاعٍ - شجاعاًا - شجاٌع(   3.  الجندىُّ ......................... 
ضع »السائحة« وغير ما يلزم. ج. شاهد السائح آثار مصر وأعجب بها.  

...........................................................................................................................  

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
اكتب عن أسباب تلوث الهواء

.........................................................................................................................  

بكــــارأنشطة
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
اكتب عن كيفية قضاء وقت الفراغ فى حياتك

.........................................................................................................................  

ا بَْيَن القَْوَسْين : اْختَر الصَّواَب ِممَّ 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القواعد النحوية واألساليب: 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
والعالم صاحبه األول العلُم ضياُء المستقبل     
للعلم سالًما كي نعمل العالم يجعل دنيانا     
بالعلم طريقًا لألفضل علماء لهم عقل يبنى     

)ظلم -حريق- نور(   ...................... أ. َمْعنَى َكِلَمة )ضياء( 
)يقوم - يهدم - يخطط ( ب. ُمضاد َكِلَمة) يبنى( ......................  

)أصحاب - مصاحب - مصحوب( ج. َجْمع َكِلَمة )صاحب( ......................  
)علوم-  معلم - عالم( د. ُمْفَرد َكِلَمة ) علماء( ......................  

........................................................................................................................... ب. كيف يبنى العلم عقول الطلب؟ ........................................................................................................................... أ. ما فوائد العلم كما ذكرها الشاعر فى األبيات؟
........................................................................................................................... ج. ضع عنواناًا مناسباًا لألبيات السابقة.

........................................................................................................................... د. فى البيت الثالث تعبير مجازى وضحه.

أ. أجب بظرف مناسب ثم حدد نوعه:
3. أين يجلس الفلح فى حقله؟ 2. أين يقف الطائر.    1. متى يذهب الناس إلى المصايف؟ 

ب. اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
  1. األمهاُت المصرياُت رحيماٌت. كلمة )رحيمات(   ) فاعل - مبتدأ - خبر(

  2. الوالدان مهذبان - علمة رفع المبتدأ األلف ألنه.............. ) جمع تكسير - مثنى - مفرد(
  3.......................... المعلمة الدرّس      )تشرُح - شرَح - يشرُح(

  4. .........................طلب مجتهدون فى دروسكم.   ) أنتَن - هؤلء - أنتم(

تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَْدِريب َعلَى االْختِبَاَرات
1
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تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَْدِريب َعلَى االْختِبَاَرات

2

َهـات ِمَن الِفْقَرة َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

صل كل كلمة مما تحتها خط باإلعراب الصحيح: 3

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
الهاتف المحمول أداة اتصال السلكية تعمل من خالل شبكه، وهو أحد أسباب تطور نظام 

االتصال بين الناس، وأصبح ال غنى عنه، ولكن بعض الناس يستخدمونه استخداما خاطئا 
حيث أنه يضر المال وبالصحة ويؤثر سلبًا على الصحة والدماغ. فيجب أن نستخدمه 

االستخدام األمثل.

أ. َكِلَمة َمْعنَاَها)نستعمله - وسيلة - األفضل( ..................... ، ...................... ، ......................  
ب. َكِلَمة ُمضادَها )تأخر - النقطاع - ينفع( ..................... ، ...................... ، ...................... 

جـ. َكِلَمة ُمْفَردها )سبب( ......................    
د. َكِلَمة َجْمعَُها )الهواتف - شبكات - األموال( ..................... ، ...................... ، ...................... 

أ. كيف يعمل الهاتف المحمول؟ 
   ...........................................................................................................................  

ب. ما أضرار استخدام الهاتف المحمول طوال الوقت؟
   ...........................................................................................................................  

ج. كيف تستخدم الهاتف؟ وما فوائده؟
   ...........................................................................................................................  

د. ضع عنواناًا مناسباًا للفقرة.
   ...........................................................................................................................  

مبتدأ مرفوع بالضمة أ. المهندسون مخلصون.    
خبر مرفوع بالضمة ب. الصورتان جميلتان.   
خبر مرفوع بالواو. جـ. الطفال سعداء.    

مبتدأ مرفوع باأللف. د. الممرضات رحيمات.   

اكتب عن كيفية استخدام الحاسب اآللى.
.........................................................................................................................  
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

الكتابة 
ِكتَابِة َمقَال » اْلُمْشِكلَة َواْلِحّل «السرديَّة

ْنَساِن ِمْن َهَواٍء َوتْربَة َوَماء َوَحيََوانَات  البِيئَة ِهى ُكلُّ َما يُِحيُط بِاإْلِ
َونَباتاٌت ، َوُهنَاك َكثِير ِمْن اْلُمْشِكَلِت الَّتِي تَُؤثِّر َعلَْيَها َسلباًا ؛ َكتَلَّوث 
ث اْلَهَواء إْحدَى اْلُمْشِكَلت اْلُكْبَرى الَّتِي تَُهدّد َحيَاة  اْلَهَواء . . يُعَدّ تَلَوُّ

ئِيسة لْلعَِديِد ِمْن اأْلَْمَراِض .  ْنَسان َوِمن اْلُمَسبّبَات الرَّ اإْلِ

َوِلَجْعل اْلَهَواِء الَِّذي نستنشقه أَْكثَر نَقَاءاً َوأَقَّل تلّوثاًا َعلَْينَا أَْن نَْزَرع 
العَِديِد ِمَن اأْلَْشَجاِر ؛ َحْيث تَُساِعد الشََّجَرة فِى تَْقِليل نِْسبَة اْلغُبَار 

ة َوفِي اْلُمقَابِل  ارَّ َوالدَُّخان فِي اْلَهَواِء ، َكَما أَنََّها تَْمتَّص اْلغَاَزات الضَّ
تُْطِلق األُْكِسِجين .

فَاْلَهَواء نِْعمة .َعلَْينَا أَْن نحافظ َعلَْيَها فَإِذَا َزَرع ُكّل فَْرٍد فِى اْلُمْجتََمع 
يَّةٌ َهَواُؤَها نَقَّى  َشَجَرةاً َواِحدَةاً أَمام بَْيتِه فََستُْصبح اْلَمِدينَة َمِدينَة ِصّحِ
دٌ َوُهَو َحلُّ بَِسيٌط َوَغْيُر ُمَكلٍّف ، َكَما أَنَّهُ يُْضِفي َجَمالاً َعلَى  َوُمتََجدِّ

َمِدينَتِنَا .

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

َمة - اْلَمْوُضوع - اْلَخاتَِمة ( 1. قَّسم اْلَمقَال إلَى ثََلثَِة أَْقَساٍم ، بَِوْضع ُكّلِ َكِلَمٍة فِي َمَكانَِها اْلُمنَاِسب ) اْلُمقَدِّ

2. يَتََحدّث اْلَمقَال َعْن ................... ، واْلُمْشكلة ................... ، وَحل اْلُمْشكلة ...................
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اْكتُب َمقَاَل » اْلُمْشِكلَة َواْلِحّل « ِمْن ِخاَلِل التَّْحِليل التَّاِلي :2نشاط

َضْعف التَّْحِصيل الدَّراِسّي

- ُحْلم ُكّلِ ِطْفٍل أَْن يَُكوَن ِمْن 

اْلُمتفّوقِين ِدراسياًا .

- قِلَّة التَّْرِكيز تَُسبُِّب َضعفاًا

فِي التَّْحِصيِل الدّراِسى . 

  ِلِزيَادَة التّرِكيز َعلَْينَا أَْن 

يَاَضة نِْصَف  نَُماِرس الّرِ

َساَعٍة يَومياًا ؛ تَْنشيطاًا 

ْهن . ا ِللذِّ ِلْلِجْسم وتَْفتِيحاً

  العَْقُل السَِّليُم فِي الِجْسِم 

السَِّليِم َوِمن الّضروري 

يَاَضة َحتَّى  أَن نَُماِرس الّرِ

لَْو دَاِخَل اْلَمْنِزل .

َمة اْلَخاتَِمة اْلَمْوُضوعاْلُمقَّدِ

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ملزيد من التقييمات و االختبارات
 انظر امللحق اآخر الكتاب
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

ة باستِْخَداَمات التّكنولُوجيَا َواْكتُْبَها 1نشاط اْبَحْث َعْن اْلُمْشِكاَلت اْلُمْنتَِشَرة اْلَخاصَّ
بَِهذَا اْلُمَخطَّط : 

اْختَر اْلُمْشِكلَة الَّتِي تُِريُد اْلِكتَابَة َعْنَها ، واْبَحث َعن ُحلُوٍل :2نشاط

َخَطط لكتابتك :3نشاط

............................

............................

............................

............................

التَّْخِطيط ِلْلِكتَابَة
ة باْستخَداَمات التّكنولُوجيا فِي َحيَاتِنَا  اْلَمْطلُوب ِمْنك أَْن تَْكتَُب َمقااًل َسيُْنَشر بمجلة َعن ُمْشِكلَة َخاصَّ

اليَْوِميَّة َوَعْرض اْلُمْشِكلَة َمع اْقتَِراح ُحلُول بَِحْيث يترواح َعَدد اْلَكِلَماِت ِمْن )50 إلَى 100( : 

ة باستِخَداَمات  ُمْشِكاَلت َخاصَّ
التّكنولُوجيَا 

اْلُمْشِكلَة: 

َمة : اْلُمقَّدِ

اْلَمْوُضوع )الحلُّ( : 

اْلَخاتَِمة : 

اْلحّل : 

َسبَب اْختِيَاِرك َهذَا اْلَحل ) َدّعم َكاَلَمك بِأَْسبَاٍب ُمْقنِعة ( :

.............................................................................................................

.............................................................................................................

...................................................

ة .................................................................. ُجْملَة َعْن اْلَمْوُضوعِ َعامَّ
اْلُمْشِكلَة ..................................................................................................

َشْرح اْلَحّل  ...........................................................................................

َسبَب اْختِيَارك َهذَا اْلَحّل  ....................................................................

تَْلِخيص َما قِيَل  .....................................................................................
التّشِجيع َعلَى تَْجِربَة اْلَحّل َوأثَُرِه َعلَى اْلفَْرِد .............................................
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ة باستخدامات التكنولوجيا فِي َحيَاتِنَا اليَْوِميَّة نشاط اُْكتُب َمقَااًل َسيُْنَشر بمجلة َعن ُمْشِكلَةٌ َخاصَّ
َواعرضَها َمع اْقتَِراح ُحلُول بَِحْيث يَتََراَوح َعَدِد اْلَكِلَماِت ِمْن )50 إلَى 100( :

ِكتَابَة َمقَال

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

ةً أُْخَرى َمَع تَْصِويب األَْخَطاء  أَِعد ِكتَابِه اْلَمقَال َمرَّ

َعَدِد اْلَكِلَماِت 

َمة اْلُمقَّدِ

اْلَمْوُضوع )اْلَحل( 

اْلَخاتَِمة

تََرابَط اْلِفَكر 
وتََسلسلها 

اْلَحّل اْلُمْقنِع 

ِحيح  ْماَلء الصَّ اإْلِ

َعاَلَمات التّرقِيم

تقييم ذاتي على كتابتي

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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اْقَرأ اْلِفْقَرة التّاليَة ثُم أَِجب :1نشاط

اْقَرأ اْلبَْيتَْين اآْلتِيَْين ، ثُّم أَِجب :1نشاط

م
َّ
ل
َ
ع

َ
ت
َ
ِحظ و

َ
ل

» َوظَّْفت التُّْكنُولُوجيَا اْلِعْلَم َواْلَمْعِرفَةَ فِي العَِديِد ِمَن َمَجاَلت اْلَحيَاة بَِطِريِقٍة َمْدُروَسٍة ؛ ِلتَْسِهيل 
َحيَاة اأْلَْفَراد َوإَِضافَة قِيَمٍة للمجتمعاِت ، فَقَد أَْحدَثَت ثَْوَرة َونَْقلَةاً نَْوَعيّة فِي العَِديِد ِمن 

اْلَمَجالت ، َوِمْنَها اْلَمَجال التَّْعِليِمّي ، َحْيُث إنََّها َساَعدَت فِى تَْحِسين اْلعََمِليَّة التَّْعِليِميَّة بُِصوَرة 
ِهِم المْدَرِسيَّة وتَْسِهيل َعَمِليَّة اْلبَْحِث َعْن  إيَجابِيَّة ِمْن ِخَلِل ُمَساَعدَة التَّلَِميذ َعلَى أَدَاِء َمَهاّمِ

ا فِى تَْمِكينهْم ِمْن التَّعَلُِّم َعْن بُْعٍد فِي الَوْقِت اْلُمنَاِسب  اْلَمْوُضوَعات اْلُمْختَِلفَة َكَما َساَعدَت أيضاً
لَُهم ، َوَرَغم اإليَجابيات اْلَكثِيَرة للتكنولوجيا فََل نُْنِكُر أَنَّ لََها العَِديِد ِمَن الّسلبيات ؛ َوِلذَِلك 

َعلَْينَا ألَّ نُْسرف فِي اْستِْخدَاِمَها ، وأَن نُقَِسّم اْلَوْقت بِاْعتِدَال بَْينََها َوبَْيَن األنشطة اأْلُْخَرى . « .

1. تَتََحدّث اْلِقْطعَة َعن :  ................................................................................
2. َضع ُعنواناًا ُمناسباًا لْلِقْطعة :  ..................................................................
3. اْستخِرج ِمْن اْلِقْطعَِة َما يَِلي : ..................................................................
   -  ُمَراِدف ) نُفرط ( : ........................ ، ُمْفَرْد ) أَْوقَات(: ........................

   -  ُمَضادّ ) قَِليِلة( : ........................
4 .َكْيف أْسَهمت التّكنولُوجيَا فِي اْلَمَجاِل التَّْعِليِمّي ؟

............................................................... .2   ............................................................... .1

إذَا َوَجدَْت لََها ِمْنُكم نَِصيراً ستكتسب اْلبَِلد بُِكم علوا   

ا .  وُكْنتُم َحْولََها ِلْلَمْجد ُسَوراً وأصبحتم بَِها ِلْلِعّز ِحْصناًا  

- اْستْخِرج ِمن اْلبَْيتَْيِن :

أ- َكِلماٍت لَها النَِّهايَة نَْفَسَها : 
........................ ، ........................

ب- تَْعبِيًرا َمَجازيًّا :
........................ ، ........................
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اِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي بكارَمْسُئوِليَّ

َضع الظَّْرف اْلَمْطلُوب بَْيَن القوسين : 3نشاط

َضع الظَّْرف اْلُمنَاِسب َمَكان النُّقَط :5نشاط

اْستَْخرج ُكّل َظْرف ِمْن اْلجَمِل اآْلتِيَة ، َوبَيّن نَْوَعهُ :6نشاط

) َظْرُف َزَماٍن ( 1 . أَْجِلس َمَع أَبِي ........................................     

) َظْرُف َزَماٍن ( 2 . نأُْكل البُْرتُقال . ........................................    

) َظْرُف َمَكان (  3 . أَْسُكن ........................................ َمْدَرستِي .     

) أَثْنَاء - بَْعد - َحْول (
» يَْجتَِمع أَْفَراد األُْسَرةِ ُكلَّ يَْوٍم .................... َمائِدَةِ الطَّعَاِم ِليَتَنَاَولوا َوْجبَة اْلغدَاء ، 

َوفِى .................... الطَّعَام يَُشاِهدُون نَْشَرة األَْخبَاِر،و....................  ذَِلك يَُساعدُون اأْلُمَّ فِي تَْنِظيِف 
اْلَمائِدَة .« 

ُهور. ا َعلَى الزُّ ب- يَْنِزل النَّدَى فَْجراً أ- اْختَفَى القََمُر بَْين الّسْحب .   
د- يَْكتُب التِّْلِميذ فَْوق السَّْطر. جـ- يَِقف اْلَحاِرس أَمام الشَّبََكة.   

و- يَْشتَدّ اْلَحر َصيفاًا. ك اْلَحْكم َوَسط الّلِعبِين.   هـ- يَتََحرَّ

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................
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اْستَْخَدم الظُُّروف اآْلتِيَِة فِي ِكتَابِِه قِصَّة :7نشاط

ُث الماِء - التَّنَمر ( : 8نشاط ا يَِلي ) تَلَوُّ اْختَر ُمْشِكلَة ِممَّ

) َساَعة - تَْحت - َمَساء - َصبَاًحا - فَْوق - بَْين (
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

َمة - َواْلَحّل - َواْلَخاتَِمة ( بَِحْيث يَتََراَوح َعَدد  اْكتُب َمقااًل ِمْن ثاََلِث فِْقرات ) اْلُمقَّدِ
اْلَكِلَماِت ِمْن ) 50 إلَى 100 ( : 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ماذا يحدث لو اختفت التكنولوجيا من حياتنا ؟  : 9نشاط

أ : في البيت .................................................................................................................................

....................................................................................................................................   

ب - في المدرسة : .......................................................................................................................

....................................................................................................................................   
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي ابع الِمْحَوُر الرَّ
َمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي 

َوَعاَلِمي
اِني اْلَموُضوُع اْلثَّ

 

َكاُفل َضاُمن و التَّ التَّ
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فِي ُغْرفَة اْستِْقبَال الضُّيوف ، َكان »َزيد« و »َزينَب« يَْجِلَسان َمع َجدِّهَما »ُمنِير« َعلَى َشْكل 

دَائَِرة يَتَنَاَولُوَن الَحْلوى وُهم يَْضَحُكون ، َوفِي أَثْناء َحِديثِِهم الشَّائِق دََخلَت األُم قَائِلَةاً : »َزْيد« .. 

َراَسة األُْسبُوع الُمْقبِل َستَُكون ِمن الَمْنِزل َعْبَر  لَقَْد أَْرَسلت لَنَا إِدَاَرة الَمدَرَسِة ِرَسالةاً تُِفيدُ بِأَنَّ الدِّ

ا َشاِملاً . َشبََكات »اإِلْنتَرنِت« ِلنِتَِشاِر َمَرض بَْيَن التََّلِميذ ، َوَكْي يَتِّم تَْعِقيُم الَمْدَرَسة تَْعِقيماً

ا َهِذِه األَيَّام يَا َجدّي . ه فِي قَلٍَق َوريبٍة قَائِلاً : اْنتََشَرت األَْمَراض َكثِيراً نََظر »َزْيدٌ« إِلَى َجدِّ

أََضافَْت »َزينَب« بِالِفْعِل يَا َجدّي ، لَقَد َكثَُرت األَْمراُض ، َوُهنَاَك العَِديدُ ِمْن أَْصِدقَائِنَا ُمَصابُوَن ، 

ياًا ِلِجيرانِنِا ؛ ِلَمَرِض األُْسَرة بِالَكاِمـِل . ا ِصّحِ ي َطعَاماً فَاألُْسبُوُع الَماِضي أََعدَّْت أُّمِ

َكْم أَتََمنَّى أْن يَْظَهر فَْجأةاً َشْخٌص َما َكَما يَْحدُث فِي أَْفَلِم الَكْرتُون َويَْقِضي َعلَى َهِذِه األَْمَراض 

ُكلَِّها بَِضْربٍَة َصِغيرةٍ بِيَِدِه ، فََضِحَك الَجِميُع .

ةٍ َخاِرقٍَة ِلْلقََضاء َعلَى الَمَرِض ، فَقَط بِالِعلِم َوالعََمل نَُحقِّق  قَاَل الَجدُّ : َل نَْحتَاُج يَا أَْبنَائِي - إِلَى قُوَّ

الُمستَِحيل .

ُل الَمْشَهُد األَوَّ

الفصل الثاني »بين الماضي والحاضر«نَصُّ االستَِماعِ :
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

يَْجِلُس الَجِميُع إِلَى َمائِدةِ الطَّعَاِم َحْيُث تَفُوُح ِمْنَها َرائَِحةٌ ذكيَّةٌ ، َولَِكنَّ »َزْيداًا« َكاَن َشاِرداًا َل يَأُكُل!

قَاَل الَجدّ : َسأَستَِغلُّ اْنِشغَاَل »َزْيد« َوَسآُكُل نَِصيبَهُ ِمْن الطَّعَاِم فََضِحك اْلَجِميع . .

ثُمَّ قَاَل اْلَجدّ : َهل َماِزْلت تُفَّكر فِي َمْوُضوعِ اأْلَْمَراض َواْنتَِشاِرَها ؟

أََجاب » َزْيد « نَعَم ، ثُمَّ قَاَل : َهْل َهذَا َكاَن اْلَحاُل أَيَّام طفولتك ؟

ْعبَة واألوبئة لِكنَّنَا اْستََطْعنَا السَّْيَطَرة  باًا : يَا » َزْيد « لَقَد َمَرْرنَا بالعديد ِمن اْلفَتَْرات الصَّ قَال اْلَجدّ ُمتَعَّجِ

َواْلقََضاء َعلَْيَها ، َولَدَْينَا ِعدَّة نََماِذج َحِقيِقيَّةٌ ، فمثلاً : َهْل تَْعِرُف الطَّبِيب » نَِجيب َمْحفُوظ « ؟

َردّ » َزْيد « نَعَم بِالطَّْبع أَِديٌب » نُوبِل « اْلَكاتِب اْلعَالَِمّي اْلَكبِير اأْلُْستَاذ » نَِجيب َمْحفُوظ « تَْقِصد ؟

أََجاب اْلَجدّ : َل ، ُهو يَْحِمل اِلْسم نَْفَسه ، و لَِكنَّه َشْخٌص ُمْختَلٌَف ؛ إِنَّهُ اْلعَْبقَِرّي رائدُ ِطّب النَِّساء َوالتَّْوِليد 

ّب . » نَِجيب َمْحفُوظ بَاَشا « الِّذي ُوِلدَ بَِمِدينَة )اْلَمْنُصوَرة( َوَكان ُمتَفَّوقاًا ، َواْلتََحق بَِمْدَرَسة الّطِ

فِي َعام 1902 ، اْنتََشر َوبَاء الُكوِليَرا بِبَْلدَةِ )ُموَشا( التَّابِعَة ِلُمَحافََظة أَْسيُوط ، ذََهب الطَّبِيب النَِّجيب 

ا ِهَي َسبَُب اْلَوبَاء  َن العَِديدَ ِمَن الُملحظاِت ليَكتَِشَف أَنَّ بِاْلقَْريَِة بِئْراً ِلْلقَْريَة ، َوأَْجَرى ِعدَّة ِدراسات ، و دَوَّ

ر َرْدَمَها ، َوبِذَِلَك يَْقِضي َعلَى اْنتَِشار َهذَا اْلَوبَاء و . . . قَال » َزْيد « فََهذَا يَا » َزْينَب « ُهو البََطل  فَيُقَّرِ

اْلَحِقيِقّي َولَْيس أَْبَطال الَكرتُون .

َردّ اْلَجدّ : نَعَم ، فَقَد ذَاع ِصيُت الطَّبِيب » نَِجيب َمْحفُوظ « إِثَْر َهذَا الكتَِشاف ، َوتَّم إنشاُء َجائَِزةٍ بِاْسِمه 

ِلتَشِجيعِ البُُحوِث الِعْلِميَِّة ، َوفِي َعاِم 1972 اْنتََهت َحيَاتُهُ لَِكنَّ إْنَجاَزاتِِه بَاقِيَةٌ تَْشَهدُ َعلَى َعْبقَِريَّتِه .

ى َوَعِمَل بُِكّلِ َجدٍّ فِي ُمْختَلَف الِمَهن َوالِفئَات . ا بَِمن َضحَّ قَالَت » َزْينَب « أَْفتَِخُر َكثِيراً

َوبَْصَمة  إِْرثاًا  تََرُكوا  َولَِكنَُّهم  أَْسَماَءُهم  نَْعلَُم  َل  َكثِيُرون  َوِمْنُهم   ، اأْلَْبَطال  ُهم  فََهُؤَلء   ، نَعَم   : اْلَجدّ  َردّ 

َساَعدَت فِي نَْهَضة بَلَِدنَا .

الَمْشَهُد الثَّانِي
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 ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................
..............................................

الفصل الثاني »بَيَن الَماِضي َوالَحاِضر«نَصُّ االستَِماعِ :

عبر عن كل صورة وفقا لما سمعت بالقصة :1نشاطأَْنَشَطةُ ِكتاِب الَمدَرَسة

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :2نشاط

ما الوظيفة التي تحب أن تعمل بها لخدمة بلدك العزيز مصر؟ 4نشاط
وما التغيير الذي تريد أن تحدثه ؟

) أحمد - منير - سيد( أ- جلس األحفاد حول الجد ...............    

)مهندس - مدرس - طبيب ( ب - كان »نجيب محفوظ« كاتبا عالميا اسمه كاسم ............ 

) كورونا - الحمى - الكوليرا( جـ - عام 1902 انتشر وباء ............ بمحافظة أسيوط .  

د - حصل الكاتب العالمي »نجيب محفوظ« على جائزة ............ العالمية في األدب .

) نوبل - مصر - التميز(          

أ- ماذا أرسلت المدرسة لوالدة »زيد« ؟ ولماذا؟  ..................................................................................

ب- ما َرأْيَك في دور الطبيب » نجيب محفوظ« فى التصدي لمرض الكوليرا ؟......................... 

جـ - ما نصيحة الجد »منير« ألحفاده لصناعة المستقبل؟....................................................................

أجب عن األسئلة اآلتية  :3نشاط
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

َطلَب ِمنك اْلُمعلّم َعمل بَحث َعن إِحدى الّشخصيات الّتي قَدمت لِمصر 5نشاط
خدَماٍت َجِليلة ، اْبحث َعن الَمْعلُومات الَمْطلُوبة وَشارْك زمالءك :

تَخيّل أنَّك َجاِلس َمع أَحد ِكبَار الّسن ، َمْن تُحب أَن يَْجلس َمعَك ؟6نشاط
 وفي أي موضوع تحب أن تتناقشا ؟

اكتب ما يملى عليك :7نشاط

 ..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

................................................................

...............................................................

االسم: ................................

مجال دراسته ..................

................................................................

...............................................................

محل الميالد: ......................

عمله : .................................

أهم إنجازاته
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)أ( - استَْخرج ِمن اْلُمعجم  َمعَاني اْلَكلَمات اآلتيَة، ثُّم ضْعها فِي جْملة :2نشاط

الُجْملَـــةالَمْعنَىاْلَكِلَمة 
................................................................تَْلتَقط

................................................................تََجاوزنَاَها

................................................................يَْعنِيه

...............................................................اْلفَتْك

..............................................................الَوْعي

..............................................................َراقَتْنِي

..............................................................يَعُّم

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.....................................................................................................................

َفّكـــــر :1

ْف :2 اْقَراأ َواْكَت�شِ

قّصة :     َل تََخْف َستَُمّر
أَْنَشَطةُ َما قَْبَل اْلِقَراَءِة

َهل رأَيت أَْشَخاًصا يَْرتَدون كَماماٍت من قَبل؟ ولََماذَا يَرتُدونََها ؟ نشاط
وما أهميتها؟

1
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

ِزم . . ذََهْبُت َمع  ي َوَكتََب لَهُ الدَّواَء الالَّ ِغير ، َوَكَشَف َعلَْيه الطَّبِيُب َوَطْمأََن أُّمِ ذَاَت يَوٍم َمِرَض أَِخي الصَّ
ْيَدِلّي َشاَهْدُت ُمْلَصقًا  ي َمَع الصَّ ي ِلِشَراِء اْلَْدِويَِة ِمن َصْيَدِليَّة قَِريبَة ِمْن َمْنِزِلنَا ، َوفِي أَثْنَاِء َحِديِث أُّمِ أُّمِ

َعلَى اْلَحائِِط ِلَْشَخاٍص يَْرتَُدوَن ِكَماَماٍت ِمثْلنَا َوَكتََب َعلَى اْلُمْلَصِق ِعبَاَرة ِهي : 
ا يَْعنِيِه اْلُمْلَصق  ْيَدِلّي َعمَّ » اْلتََزم ، فَقَد تََجاَوْزنَاَها ِمْن قِبَل « لَْم أَْفَهْم اْلَمْعنَى اْلَمْقُصود ، فََسأَْلُت الصَّ

فَقَاَل ِلي أَنَّ اْلعَالََم َواَجه َمَرًضا ِمثْل » ُكوُرونَا « ُمْنذُ َما يَِزيُد َعلَى ِمائَِة َعاٍم ُعِرف بِاْسم اإلْنِفْلَوْنزا 
اإلْسبَانِيَّة . 

                  
أَنَا )ُعَمُر( ، أَْسَمع اْلِكبَاَر فِي أُسَرتِى َوُهْم يَتََحّدثُوَن َعْن َمَرِضِ اْسُمهُ » ُكوُرونَا « تَْلتَِقط أُذُنَاي بَْين 

اْلِحين َواآْلَخر َحِديثًا بالتِّلِفْزيُون َعْن اْلَمَرِض ذَاتِه الَِّذي يَقُوُل اْلَِطبَّاء : أَنَّ اْسَمهُ » كوفيد19 « 
ُرنِي َجدَّتِي ُكلَّ يَْوٍم ِمَن الْقتَِراِب أَو اللَِّعِب َمَع أَْي َصِديٍق ِلي أَْن َكاَن يَُكّح أَو يَْشعُر بِاْرتِفَاع َحَراَرتِه  تَُحذِّ
ٍة ، َوأَْن نَْغِسل  ي ِعْند ُخُروِجنَا فِي أَّيِ َوْقِتِ َعلَى أََْ ْن نَْرتَِدي َجِميعًا ِكَماَماٍت نَِظيفٍَة فِي ُكّلِ َمرَّ ، تُِصرُّ أُّمِ

َرَها بِالُكُحول . ابُوِن أَْو نَُطّهِ أَْيِدينَا بِاْستِْمَرار بِاْلَماء َوالصَّ

1
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يَدِلي وَغاَدرُت َمَع  ي ِمْن ِشَراِء الدََّواء ، فَاْبتََسْمُت للصَّ ُكْنت أََوّد فَْهًما أَْكثَر ِلْلَمْوُضوع لَْوَل اْنتَِهاء أُّمِ
ي إِلَى اْلبَْيِت ، َوُهنَاَك َساَرعُت ِلْلبَْحِث فِى » اإِلْنتَرنِت « َعن َمْعلُوَماٍت أَْكثَر َعْن َمَرِض »اإلْنِفْلَوْنزا  أُّمِ

اإلْسبَانِيَّة« ، فَاْكتََشْفُت أَنَّهُ َظَهَر َعام 1918 َواْنتََشَر بُِسْرَعٍة َوَكاَن َشِديَد اْلفَتْك بِاْلبَِشِر ِلَدَرَجة أَنَّهُ 
أَْنَهى َحيَاةَ َما َل يَِقّل َعْن 50 ِمْليُون َشْخص َحْول اْلعَالَم ، َوَهذَا َسبَُب تَْعِريِفِه بِأَنَّهُ » أَْخَطر َوبَاٍء فِي 

اْلعَْصِر الَحِديِث « َوِلذَا أَْجبََرت الدَّْولَة ُمواِطنِيَها َعلَى اْرتَِداء الِكَماَمات ِلتَْقِليِل اْنتَِشاِر اْلعَْدَوى تَْحَت 
ْنقَاِذ َحيَاتِك « فَأَْدَرَكت أَنَّ ارتَِداَءها لَْيس بِالشَّيِء اْلَحِديِث َمَع » ُكوُرونَا « فَقَْد  ِشعَار » اْرتَِد ِكَماِمة إِلِ

َسبََق ِلْلعَاِلم ارتداؤها ِلْلِوقَايَِة ِمْن اإلْنِفْلَوْنزا اإلسبانية .

ي  ا قََرأْته َوَسأَلَتَُها : » َدائًِما َما تَقُوِليَن يَا أُّمِ ي َوَحَكْيت لََها َعمَّ َهت إِلَى أُّمِ أَْغلْقُت ِجَهاز الُكْمبُيُوتَر َوتََوجَّ
ْنَساَن يَتَعَلَُّم ِمْن تََجاِربِِه ، فَلَم يُْهِمل بَْعض أَْصِدقَائِي اْلِوقَايَةَ ِمْن الفَْيروس َوَل يَْرتَُدوَن ِكَماَماٍت  إْن اإْلِ

ْنَساِن ِمْن اْلَمَرِض  ْهَماُل أَْخَطَر َعلَى اإْلِ ي : فِي بَْعِض اْلَْحيَاِن اإْلِ ِلِحَمايَِة أَْنفُِسِهْم َوَغْيِرِهْم ؟ ! أََجابَت أُّمِ
ذَاتِه ، َما َرأيَُك فِي أَْن تَْنُشر اْلَوْعُي بَْينَُهْم بَِما َعِلْمتَه ؟

َراقَتْنِي الِفْكَرة ، فاََل يَْكِفي أَْن نَْعلََم فَقَط ، َولَِكْن أْن نُعلّم النَّاَس بَِما َعَرْفنَاه َحتَّى يَعُمَّ اْلَخْير.

3
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الُمْعَجم اللُّغَِوي
معناهاالكلمة 

المقصود تلتقط
)تسمع(

نفسهذاته
تنبهنيتحذرني
تصممتصر

الضروري - الالزم
المهم

ورقة مطبوعةملصق
تغلبنا عليهاتجاوزناها

يقصدهيعنيه
قابل / تصديواجه

مضادهاالكلمة 

الصغارالكبار

الصّحةالمرض

تشجعني / تحذرني
تدفعني

االبتعاداالقتراب

عدوصديق

انخفاضارتفاع

برودتهحرارته

مضادهاالكلمة 

تتراجعتصر

نخلعنرتدي

ف / أقلقطمأن خوَّ

أصابتناتجاوزناها

تراجعواجه

ابتداءانتهاء

بيعشراء

مضادهاالكلمة 

أقمت / غادرت
استقريت

انحسرانتشر

األمان / اإلنقاذالفتك

َخيَّرتأجبرت

يحافظيهمل

الجهلالوعي

نفَّرتنيراقتني

معناهاالكلمة 
أحب/ أريدأودُّ

تركت المكانغادرت
التفتيشالبحث
الهالكالفتك

المقصود قضي أنهي
علي

مرض سريع وباء
االنتشار

المقصود الزمنالعصر
ألزمتأجبرت

معناهاالكلمة 

انتقال المرضالعدوي
عرفتأدركت
الحمايةالوقاية
األوقاتاألحيان
عدم االهتماماإلهمال
أشدأخطر
المعرفةالوعي
أعجبتنيراقتني

يسود / ينتشريعم
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جمعهاالكلمة 
أَُسرأسرة
األحيانالحين

األمراضالمرض
أصدقاءصديق
المياهالماء
األدويةالدواء
صيدلياتصيدلية

جمعهاالكلمة 

منازلمنزل
أحاديثحديث

الصيدليون / الصيدلي
الصيادلة

ملصقاتملصق
العواِلمالعالَم

موضوعاتموضوع

جمعهاالكلمة 
حيوات حياة
أوبئةوباء

العصورالعصر
الفيروساتالفيروس
الِفَكرالفكرة

مفردهاالكلمة 
معلومةمعلومات
تجربتهتجاربه

صديقيأصدقائي
الحيناألحيان

مفردهاالكلمة 
الكبيرالكبار
أذنيأذناي

الطبيباألطباء
كراسةكراسات
ات ةمرَّ َمرَّ
الدواءاألدوية
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

؟

؟

؟

ملخص الدرس
جس و

من أين سمع )ُعَمُر(عن مرض "كورونا" ؟

"كورونا"من خالل حديث الكبار في أسرته أو حديثََا بالتلفزيون. - سمع )ُعَمُر( عن مرِضِ

س

ما المقصود بالعبارة التي قرأها )ُعَمُر( علي الملصق بالصيدلية؟

- المقصود بالعبارة أن العالم واجه مرًضا مثل "كورونا" منذ ما يزيد علي مئة عاٍم ُعِرَف 
   باسم االنفلونزا اإلسبانية، وضحها له الصيدلي.

س

عالم تصر الم عند خروج الولد؟ و لماذا؟
- تصر علي أن يرتدي الجميع كمامات نظيفة في كل مرة و أن نغسل أيدينا باستمرار بالماء 

  و الصابون أو نطهرها بالكحول؛ حتي نحافظ علي صحتنا و ال تنتقل العدوي.

س

ماذا اكتشف )ُعَمُر( من معلومات عن اإلنفلونزا اإلسبانية؟

- اكتشف أنه ظهر عام 1918 و انتشر بسرعة و كان شديد الفتك بالبشر لدرجة أنه أنهي حياة 
   ما ال يقل عن 50 مليون شخص حول العالم.

س

مم تحذر الجدَّة )ُعَمر( كل يوم؟
- تحذره كل يوم من االقتراب أو اللعب مع أي صديق يكح أو يشعر بارتفاع حرارته.

س

ماذا فعل )ُعَمُر( ليعرف الكثير من المعلومات عن مرض النفلونزا اإلسبانية؟

- سارع بالبحث في )االنترنت( عن معلومات أكثر عن مرض االنفلونزا اإلسبانية. 

س

ما العبارة التي قرأها)ُعَمُر( علي الملصق بالصيدلية؟

- قرأ عبارة "التزم فقد تجاوزناها من قبل".

س

لماذا أجبرت الدول مواطنيها علي ارتداء الكمامات؟

- لتقليل انتشار العدوي تحت شعار "ارتد كمامة إلنقاذ حياتك".

س

ما الفكرة التي عرضتها الم علي )ُعَمُر(؟ و ما رأيك فيها؟
- الفكرة هي أن ينشر )ُعَمر( الوعي بيت أصدقائه الذين يهملون الوقاية من الفيروس بما عرفه 

  من معلومات. هذه فكرة جيدة فهي تساعدنا علي أن نعلم الناس ما تعلمناه حتي يعم الخير.

س

جس
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                   ) الحديث - انتشر - الوعي - يعنيه - تحذرني - تجاوزنا (
1- أخبرنا المعلم بأننا يجب أن ننشر ........... عن الطعام الصحي بين األصدقاء.

2- ...................... أمي دائما من إهمال دروسي.
3- ظهر العديد من االختراعات في العصر ...................... 

4-...................................................................... خبر وجود رحلة لألهرامات في مدرستنا .
5- ...................................................................... العديد من المشكالت واألزمات في عائلتي بفضل تعاوننا .

6- حاول أبي أن بشرح ويوضح لي ما ......................  في موضوع خاص بأخي .

1- من أين سمع »ُعَمُر« عن اإلنفلونزا اإلسبانية ؟ وماذا فعل ليعلم أكثر؟ 
 ............................................................................................................................................    

2- تصر األم على أن يفعل األبناء بعض األشياء، ما هي؟ ولماذا؟ 
 ............................................................................................................................................    

3- ماذا تعلمت من الدرس وتحب نشره بين زمالئك؟  
 ............................................................................................................................................    

    4- اْستَْخِرج من النص : 
   أ- مفرد )أمراض( ...........               ،          ب- مضاد )تأنيت(........... .

  جـ - َجمع )تجربة( ......................         ،          د- مرادف )أعجبتني( ................................ .

)ب( - أجب عن السئلة اآلتية:2نشاط

)هـ( - حان الن وقت القراءة الجهرية ، هيا اتبع تعليمات معلمك:2نشاط

)جـ(- ما أوجه الشبه والختالف بين فيروس كورونا واإلنفلونزا اإلسبانية:2نشاط

)د( - اختر ما يناسب كل جملة مما بين القوسين  :2نشاط

أوجه التشابه

اإلنفلونزا اإلسبانيةفيروس كورونا

أوجه االختالف

............................................................................

............................................................................

أَْنِشَطةُ َما بَْعَد اْلِقَراَءِة
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1- يصحو الفالُح باكًرا ويذهب إلى أرضه .          )نوعه ...................... (
2- التف األحفادُ حوَل جدّهم.                               )نوعه ...................... (
3- ال يترُك الجندّى سالَحه لياًل.                           )نوعه ...................... (
4- أحب الجلوَس بيَن األشجاِر.                             )نوعه ...................... (

) ظرف زمان  ( 1- أنطلق إلى مدرستي .......................   
) ظرف مكان  ( 2- أسكن ........................... األهرامات  .   
) ظرف زمان  ( 3- تظهر الشمس ...................................   
) ظرف زمان  ( 4- تطبخ األم الطعام ............................    

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

)أ( - اقرأ وصل كل عبارة بما يناسبها :3نشاط

)ب( - ضع خطا تحت الظرف ، ثم بين نوعه:3نشاط

)جـ( - أكمل بما هو مطلوب بين القوسين:3نشاط

)د( - صف كل صورة مستخدما ظرف المكان المناسب:3نشاط

1
يسأل عنه
بـ)أين(

ظرف الزمانظرف المكان

2
يسأل عنه
بـ)متى(

3
يدل على وقت 
حدوث الفعل

4
يدل على مكان 

حدوث الفعل

ْف :3 الِحْظ َواْكَت�شِ
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) أ ( ظرف زمان : ........................................................................... 
الجملة..............................................................................................

)ب( ظرف مكان : ............................................................................ 
الجملة..............................................................................................

 ..................................

..................................

 ..................................

..................................

 ..................................

..................................

)هـ( - عد إلى نص » بين الماضي والحاضر« الفصل الثانى 3نشاط
         واستخرج ما يلي، ثم ضعه في جملة من إنشائك :

)و( - استبدل بما تحته خط بظرف مكان أو زمان مناسبا :3نشاط

)ز(-عبر عن كل صورة بجمل مفيدة بها ظرف زمان مرة 3نشاط
      و مكان مرة أخرى:

جلس الجد »علي« على ).................... ( كرسيه يحكي ألحفاده عن أشهر األوبئة ، وباء الكوليرا الذي انتشر 

في الماضي  ................... ( وكان سببًا في وفاة الكثيرين وكان األطباء والممرضات يسيرون فى) .................... ( 

الناس في حمالت تعقيم ، فقد كانوا يعقمون المنازل في بداية اليوم وفي نهايته )......................( وكانوا يضعون 

على ).....................( باب كل منزل بعض المطهرات، ولم ولن يفقد األطباء األمل في إيجاد الدواء .

) أبًدا - قديًما - فَوق - أَمام - بَين - َصباًحا ومساًء (
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

)أ( - استخدم الظرف المناسب فى المواقف التية :4نشاط

)ب( - أكمل القصة مستخدما ظرف الزمان  :4نشاط

)جـ( -  قمت أنت وأصدقاؤك برحلة إلى الهرامات، تحدث عن 4نشاط
          هذه الرحلة مستخدما ظرفي الزمان والمكان مراعيًا 

          عناصر القصة)الزمان،المكان، الحداث، الشخصيات(:

1- أستيقظ من نومي
..............................................

»حسام تلميذ بالصف الرابع األبتدائي« يصحو من نومه ......................................................................
.....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................... ثم يذهب إلى فراشه لينام 
. ..................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

....................................................

...................................................

...................................................

2- أقف مع جدي
..............................................

3- أجلس مع والدي
..............................................

الِحْظ َوَتعَلّم :4
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.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

)أ( - شارك أصدقاؤك في موقف كان صعبا عليك وكيف تجاوزته؟5نشاط
وماذا استفدت منه؟ وماذا تريد أن تفعل إذا عاد بك الزمن مرة أخرى؟

)ب( - أمامك صور لنواع فيروسات مختلفة بالمشاركة مع زمالئك 5نشاط
        اختر أحدها واكتب عنها :

)جـ( -اكتب ما يملى عليك :5نشاط

�َشاِرْك :5
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

خلَف   - تحَت   َشهًرا  -     - أُسبوًعا   -  أَماَم   شمااًل  -  

شرقًا.    - يوًما     - لياًل     - لحَظة    - جنوَب      - يمينًا  

1. )غربًا - فوق - خلف( كل مما سبق .     )حرف جر - ظرف زمان - ظرف مكان( 
)في الصباح - ساعة - أمام البيت( 2. ألعب مع أصحابي ........................    

3.  يبني العصفور عشه ................... الغصن   )صباَح - فوق - بين(

1. تحلق الطيور ...................... قمم الجبال. 
2. يجلس التالميذ ................... المعلم.   

3. استقرت الكرة ...................... المرمي.

)ظرف مكان( 1. وقعت الكرة ................... الملعب.   

)ظرف زمان(  2. يذهب التالميذ إلى المدرسة ................... .  

ضع دائرة حول ظرف المكان : 1

ضع كل ظرف في جملة من عندك : 2

اختر الصواب مما بين القوسين: 2

استبدل ما تحته خط بظرف مكان : 5

اأن�شطة بكار على القواعد النحوية

* فوَق : .........................................................................................................
* تحَت : ........................................................................................................
* أماَم : ..........................................................................................................

1. وقفت قطتي على ................... المكتب .     

2. أضع كتبي في ................... الحقيبة .  

أكمل بظرف مكان : 3

أكمل بما هو مطلوب : 4
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أكمل يأتي: 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القواعد النحوية والساليب: 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
تحذرني جدتي كل يوم من القتراب أو اللعب مع أي صديق لي إن كان يكح أو يشعر بارتفاع 

حرارته. و تصر أمي عند خروجنا في أي وقت علي أن نرتدي جميعًا كمامات نظيفة في كل مرة، 
وأن نغسل أيدينا باستمرار بالماء و الصابون.

ب. ُمضاد َكِلَمة ) تحذرني( ...........................   ................................... ) أ. َمْعنَى َكِلَمة )تُِصرُّ
د. َجْمع َكِلَمة )وقت(  .......................................  ج. مْفرد َكِلَمة  )كمامات( ........................... 

أ. من أين سمع )ُعَمُر( عن مرض "كورونا" ؟ ..........................................................................
ب. مم تحذر الجدة األوالد كل يوم؟ .................................................................................................
ج. عالم تصر األم عند خروج األوالد في أي وقت؟ ................................................................
د. ما رأيك فيما تصر عليه األم عند خروج األوالد؟ ................................................................

بكــــارأنشطة

الِكتَابَة السَّرديَّة : 4
"كان لزياد زميل في الفصل اسمه خالد، وكان خالد يتعثر في نطق الكلمات عند القراءة، ل يهتم 

بما يفعله الزمالء واجتهد في دراسته حتي تفوق عليهم و أصبح الجميع يتمني صداقته"

* ضع ظرفًا مناسبًا بكل جملة، ثم بين نوعه.
نوعه: .......................................... أ. أتمتع بالسباحة في مياه البحر ....................  
نوعه: .......................................... ب. أعود من المدرسة .................... آذان الظهر والعصر. 
نوعه: .......................................... ج. أذهب مع والدي .................... إلي المدرسة.  

* صوب الخطأ فيما يلي:
...................................................... أ. التلميذان مجتهدين.      
...................................................... ب. يسافر الفائزين للحصول على الجائزة .   

...................................................... أ. في الفقرة السابقة مشكلة حددها واذكر حلها. 

...................................................... ب. اكتب شخصيات القصة السابقة ومكانها.  
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

هات من الفقرةما يلي: 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القواعد النحوية والساليب : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
و في أثناء حديث أمي مع الصيدلي شاهدت ملصقًا علي الحائط لشخاص يرتدون كمامات مثلنا    

و كتب علي الملصق عبارة هي: "التزم فقد تجاوزناها من قبل".

................................ ، ................................... أ. َكِلَمة َمْعنَاها    "تغلبنا عليها"  "ورقة مطبوعة" 
 ................................ ، ................................... ب. َكِلَمة ُمضادها   "صمت"  "يخلعون"  
 ................................ ، ................................... ج. َكِلَمة مْفردها    "شخص"  "كمامة"  
 ................................ ، ................................... د. َكِلَمة َجْمعها   "الصيادلة"  "الملصقات"  

أ. كيف فسر الصيدلي عبارة "التزم، فقد تجاوزناها من قبل"؟ 
 ...........................................................................................................................  

ب. ما سبب تعريف مرض االنفلونزا اإلسبانية بأنه "أخطر وباء في العصر الحديث"؟
 ...........................................................................................................................  

(    ضع عالمة  √ أو × ج. ارتداء الكمامة يقلل من انتشار العدوي. ) 
 ...........................................................................................................................  

د. "ارتد كمامة إلنقاذ حياتك" ، "ارتد كمامة إلنقاذ حياتك و حياة اآلخرين". 
    أيهما أنسب في رأيك؟ 

 ...........................................................................................................................  

* أكمل بما هو مطلوب بين القوسين:
)مثني مناسب( أ. يتنافس ............................ علي المركز األول.   
)فعـل مـناسب( ب. ............................ الفالحة زوجها في الحقل.   
)مبتدأ مناسب( ج. ............................ بارعون في عملهم.    

* عبر عن كل صورة بجملة مفيدة بها ظرف مناسب.

بكــــارأنشطة

.........................................................................................................................................................
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الِكتَابَة السَّرديَّة : 4
"زيارةُ المريِض واجٌب ديني فقد اتفقْت أسرتي علي زيارِة مستْشفى 57357 

في يوم الجمعِة فَجهَّزنا بعَض الَهَدايا لألطفال و ذهْبنا للمستشفى و عندما شاهْدنا 
ةً للعالج عليها فقررنَا دعَوة جميِع  الطفاَل المرضي ووجدنا بعَضهم ل يجدوَن أِسرَّ

أقَاربنا للتَّبَّرع لَهِذِه المستشفَى ِمن أََجل الُمَساَعَدة فِي ِعالجِ َهُؤلء الْطفَال".

* اقرأ الفقرة السابقة ثم أجب عما يلي:
أ. اكتب عنوانًا مناسبًا للفقرة السابقة.

ب. حدد المكان و الزمان و الشخصيات في القصة السابقة.
ج. ما رأيك في نهاية القصة ؟
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
أجابت أمي: "في بعض الحيان يكون اإلهمال أخطر علي اإلنسان من المرض ذاته، ما رأيك في أن تنشر الوعي 

بينهم بما علمته؟ راقتني الفكرة، فال يكفي أن نعلم فقط، و لكن أن نُعلِّم الناس بما عرفناه حتي يعم الخير".

أ. في رأيك، كيف يكون اإلهمال أخطر علي اإلنسان من المرض ذاته؟
   ................................................................................................................................  

ب. ما الفكرة التي عرضتها األم و أعجبت )ُعَمر(؟ ................................................................ 
ج. أكمل: ال يكفي أن نعلم فقط، ولكن ................................................................   

د. ناقش مجموعتك في بعض الطرق لنشر الوعي بين زمالئك للوقاية من فيروس 
"كورونا". ثم ناقش معلمك في تنفيذها. .........................................................................................

ا بَْيَن القَْوَسْين : اْختَر الصَّواَب ِممَّ 1
)المعروف -  المعرفة  - العارف( أ. َمْعنَى َكِلَمة )الوعي ( ...........................  

)أعجبتني -  أخجلتني - نفرتني( ب. ُمضاد َكِلَمة )راقتني( ...........................  
)المفكرات -  الِفَكر - المفكرون( ج. َجْمع َكِلَمة )الفكرة( ...........................  

)الِحين -  الناحية - الحّي( د. ُمْفَرد َكِلَمة )األحيان( ...........................  

الِكتَابَة السَّرديَّة : 4
"طلبت المعلمة في حصة التربية الفنية أن نرسم لوحة تبين حياة القرية فبدأ كل تلميذ 
بمفرده في رسم اللوحة عدا )مهند وعلي( أخذا ..............................................".

أ. أكمل كتابة الفقرة السابقة موضًحا هدف التعاون من أجل التميز.
ب. اذكر شخصيات القصة السابقة والزمان والمكان.

القواعد النحوية والساليب : 3
* أكمل بما هو مطلوب بين القوسين:

)خـبر منـاسـب( أ. الطبيباُت ............................ .    
)ظــرف زمـان( ب. تسقط األمطاُر الغزيرةُ ............................ .  
)فاعـل مناسب( ج. تشرح ............................ الدرَس.   
)مثـني مناسب( د. يسجُل ............................ أهدافًا جميلةً.  
)مبتدأ مـناسب( هـ. ............................ فرحون.    
)ظـرف مـكـان( و. تجلس القطةُ  ............................ المنضدةِ.  

بكــــارأنشطة
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اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
بعد رحلة عالج استمرت أسبوعين خاضها طبيب أحد أفراد الجيش البيض و الذي أصيب بفيروس 

كورونا أثناء محاربة الفيروس و عالجه للمرض. و كاد أن يفتك به و لكنه تجاوز هذه المحنه و عاد 
إلي أحضان أسرته و هو يؤكد أنه فخر له أن يكون طبيبًا، ويوجه نصيحة بعدم نشر أية معلومات 

تخص فيروس كورونا علي أن يكون الوعي بالوقاية من المرض من خالل وزارة الصحة، أيًضا أكد 
أنه راقته فكرة العمل علي نشر اإليجابيات مما يساعد في رفع الروح المعنوية بين المواطنين".

)يعالج-  يهلك -   يقوي( أ. َمْعنَى َكِلَمة  )يفتك( ........................   
)المعرفة -العمل - الجهل( ب. ُمضاد َكِلَمة  )الوعي( ........................  

)وزراء -  أوزار -  وزارات( ج. َجْمع َكِلَمة )وزارة( ........................   
)معلمة-  معلومة - معمل( د. ُمْفَرد َكِلَمة )معلومات( ........................  

  ............................................................. أ.  كيف أصيب الطبيب كما فهمت من الفقرة؟ 
............................................................. ب. بم يفتخر الطبيب؟ و لماذا؟   
ج. ما النصيحة التي يقدمها الطبيب؟ و ما رأيك فيها؟...........................................................
............................................................. د. ما رأيك في الفكرة التي راقت الطبيب؟  

تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَّْدِريب َعلَى الْختِبَاَرات

"حرصت أسرة خالد علي االهتمام بارتداء الكمامة و استخدام المطهرات عند الخروج من
المنزل عدا خالد الذي أهمل ذلك خاصة وهو في وسائل المواصالت مما أدي إلي إصابته 
بفيروس كورونا وكان خطًرا علي والديه وجده »كبار السن«. و الحمدهلل الذي أنعم عليه 

بالشفاء و قد تعلم الدرس واهتم بوسائل الوقاية".
أ. اكتب الهدف و المغزي من القصة السابقة.
ب. حدد في القصة السابقة المشكلة و حلها.

* أكمل بما هو مطلوب بين القوسين:
)صوب ما تحته خط( أ.السائحان متعجبْين من جمال اآلثار.  
)صوب ما تحته خط( ب. رسمت التلميذ لوحة جميلة.   

)ضع خًطا تحت الظرف و بين نوعه( ج.  جلست عند شجرة كبيرة.    
)أكمل بمثني مناسب( د. سلمت علي .............................   

القواعد النحوية والساليب : 3

ا بَْيَن القَْوَسْين : اْختَر الصَّواَب ِممَّ 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

الِكتَابَة السَّرديَّة : 4

1
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي
تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَّْدِريب َعلَى الْختِبَاَرات

2

هات من الفقرة ما يلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
"يعتبر فيروس كورونا أحد الفيروسات الشائعة التي تسبب عدوي الجهاز التنفسي و الجيوب النفية 

و التهابات الحلق و قد تؤدي إلي الفتك باإلنسان، و ينتقل الفيروس بين الناس من شخص مصاب 
لشخص آخر عن طريق الختالط المباشر دون وقاية من خالل )الرذاذ، افرازات النف، اللعاب(، لذا يعتبر 
من الهمية الوعي بطرق الوقاية. و قد راقتني فكرة كتابة طرق الوقاية علي لوحة إرشادية بالفصل حتي 

يستفيد الجميع من معلوماتي و يعم الخير علي الجميع".

أ. ماذا يسبب فيروس كورونا؟ ...........................................................................................................
ب. كيف ينتقل فيروس كورونا بين الناس؟ ................................................................................... 
ج. اذكر بعض طرق الوقاية من فيروس كورونا : .....................................................................

د. ال يكفي أن نعلم فقط، و لكن أن نُعلِّم الناس بما عرفناه حتي يعم الخير. 
    كيف تحقق هذه العبارة في مدرستِك ؟ .......................................................................................

أ. َكِلَمة َمْعنَاها "أعجبتني" ...........................       ب. َكِلَمة ُمضادها "المجهولة" ..........................
ج. َكِلَمة مْفردها"الفيروس"...........................       د. َكِلَمة َجْمعها "فكرة" ........................................

* أكمل بما هو مطلوب بين القوسين:
)ظرف مكان( أ.تنزهت ............................. األشجار مع أسرتي.  
)ظرف زمان( ب. اكتشف العلماء الطاقة الشمسية ..............................  
)خبر مناسب( ج.  الطبيباُت ..............................     

)فاعل مناسب( د. شكر ............................. الفائَز.    

القواعد النحوية والساليب : 3

"في وقت الفسحة بالمدرسة، كان الجميع يلعب و يمرح و يتناول فطوره، و كان مهند صديقي
يبحث عن مصروفه حتي يشتري بعض الحلوي و لكنه لم يجده فحزن لذلك و قد انتهت الفسحة 

و لم يشتِر ما يريده و قبل صعود التالميذ للفصول نادى المشرف على مهند و أعطاه النقود التي 
وجدها صديقه أحمد ففرح مهند بها ثم ذهب ليشكر أحمد على أمانته".

ب. اكتب المشكلة و حلها. أ. اكتب زمان و مكان األحداث و أهم الشخصيات. 
ج. اكتب الهدف و المغزي من القصة.

الِكتَابَة السَّرديَّة : 4
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المحور الرابع

..........................................................................................................    

...........................................................................................................     

.........................................................................................................      

..........................................................................................................      

)أ( - استخرج من المعجم  معاني الكلمات اآلتية، ثم ضعها فى جملة :2نشاط

الُجْملَـــةالَمْعنَىاْلَكِلَمة 
................................................................مقاومة

................................................................أوبئة

................................................................فاعلية

...............................................................تَقيِ

..............................................................نادرة

..............................................................يسهم

التَّطعيم ِلُمجتََمع سليمنَصُّ مْعلُوَماتي :

َفّكـــــر :1

ْف :2 اْقَراأ َواْكَت�شِ

أَْنَشَطةُ َما قَبل اْلِقَراَءِة

1 أمامك صور لحقنة، هل سبق أن رأيتها من قبل؟ فيم تستخدم؟نشاط
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التَّطعيم ِلُمجتََمع سليمنَصُّ مْعلُوَماتي :
َصابَِة  اإْلِ ِمْن  بَِواِسَطتَِها ِحَمايَة الشَّْخِص  يَتِّم  َوَوِسيلَة  ة  اْلعَامَّ ة  حَّ ِللّصِ التَّْطِعيم َحَجَر األَساِس  يُعَدّ 
بِاأْلَْمَراض اْلُمْعِديَة َوَكذَِلك يُعَدّ اْلَوِسيلَة اأْلُولَى ِلُمَساَعدَة اْلِجْسِم فِي ُمقَاَوَمة اأْلَْمَراِض واألوبئِة ، 
ة األطفال- اْلَمناَعة فالتطعيم  يَّته ، فَُهو يُْكِسب اْلِجْسم - بَِخاصَّ َوِلذَا َعلَْينَا أَْن نَْعلََم العَِديد َعن أََهّمِ
يَُساِعد اْلِجْسم َعلَى تَْكِوين أَْجَسام ُمَضادَّة ِلْلَمَرض ، َوفِي َحالَِة تَْعِرِض الِجْسِم ِلَهذَا اْلَمَرض يَُكون 
نََها ِلُمَكافَحتِه فَتَْقِضي َعلَْيه . التَّْطِعيم ينقذ َحيَاة اأْلَْطفَال ،  لَدَْيه بِاْلِفْعل اأْلَْجَسام اْلُمَضادَّة الَّتِي َكوَّ
فَبَْعض اأْلَْمَراِض الَّتِي َكانَْت َسبَبًا فِي َمْوِت العَِديِد ِمَن اأْلَْطفَاِل اِْختَفَت بَِسبَِب فَاِعِلية التَّْطِعيَمات 

َصابَِة بِاأْلَْمَراِض . ، فَِهي تَِقي اأْلَْطفَاَل َوَكذَِلك اْلبَاِلغُوَن ِمْن اإْلِ
يَُوفِّر التَّْطِعيم أَْيًضا اْلَوْقت َواْلَمال ، َحْيُث إنَّهُ يَِقي ِمْن بَْعِض اأْلَْمَراِض َطِويلَة اأْلََمد الَّتِي تَْستَْنِفد 
ِة َعبَّر بَراِمج التَّْطِعيم الَوَطنِيَّة ، َكذَِلَك  حَّ يَها ِوزاَرةُ الّصِ اْلَجْهد َواْلَماَل فِي ِعاَلِجَها ، َوَعادَة َما تُغَّطِ
بِفَْضل التَّْطِعيم  ُن اْلُمْستَْقبَل ، فَبَْعض اأْلَْمَراض أَْصبَْحت اآْلن نَاِدَرةً  يَُؤّمِ يَِّة التَّْطِعيم أَنَّهُ  ِمْن أََهّمِ
الَوقَائِي َكَمَرض اْلُجدَِرّي ، فالتطعيم لَهُ أَثٌَر َكبِيٌر فِي ِحَمايَة أَْجيَاِل اْلُمْستَْقبَل ويُْسِهم أَْيًضا فِى بِنَاء 
ا ، فََهذَا يَُساِعدُ َعلَى اْلَحدِّ  َمنَاَعة َجَماِعيَّة ، َحْيُث إنَّهُ إذَا تَنَاَولَت َمْجُموَعةٌ التَّْطِعيَم ِضدّ َمَرٍض مَّ

ِمن اْنتَِشار َهذَا اْلَمَرِض .
ْجبَاِريَّة ِلأْلَْطفَاِل أَْو َما يُْعَرُف  ِة والسُّكان فِي ِمْصَر َجْدَول التَّْطِعيَماِت اإْلِ حَّ َوَضعَت َوَزاَرةُ الّصِ

ِة  اَسِة اْلَخاصَّ ِل يَْحُصُل اْلَواِلدَان َعلَى اْلكرَّ ِضيع التَّْطِعيم اأْلَوَّ اِسة التَّْطِعيَمات « فمَعَ تَلَقِّى الرَّ بِـ »َكرَّ
بِِه . ُكّل تَْطِعيم ُمْستَْقبِِلي يَتَلَقَّاه َصاِحبَِها )طفل رضيع/ طفل( ِخاَلل َحيَاتِه يَِجب تَْسِجيلُه بَِها ، َحْيُث 

اَسة . تُعَدُّ بَِمثَابَة َوثِيقَة تَأِْكيٍد َعلَى التطعيمات الَّتِي تَلَقَّاَها َصاِحب اْلكرَّ
تُنَا أََمانَةٌ . ِة اْلُمْجتََمع فَِصحَّ َوَما يَْجدَر بِنَا َمْعِرفَتِه ُهَو أَْن التطعيمات يَْكُمن هدفها فِي اْلِحفَاِظ َعلَى ِصحَّ
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الُمْعَجم اللُّغَِوي
معناهاالكلمة 
التلقيحالتطعيم
طريقةوسيلة
يعتبريعد

مواجهةمقاومة
األمراض شديدة العدوياألوبئة

الكثيرالعديد

معناهاالكلمة 
المقصود يعطييكسب

قوة - حصانةالمناعة
مقاومتهمكافحته
قدرة/تأثيرفاعلية
تحفظتقي
الوقت/ الزمناألمد

معناهاالكلمة 
تستنفعتستفيد
خاللعبر
قليلة جدانادرة
تأثيرأثر

يشاركيسهم
المنعالحد

معناهاالكلمة 
أخذتلقي
مستندوثيقة
يستحقيجدر
يَتََواَري/يخفييْكُمن

مضادهاالكلمة 
المرضالصحة
الخاصةالعامة
أذي/أضرارحماية
استسالممقاومة
القليلالعديد

مضادهاالكلمة 
يخسر ويضيعيكسب

الضعفالمناعة
المستسلمةالمضادة

يهلكينقذ
موتحياة

مضادهاالكلمة 
ظهرتاختفت
امتناع/كففاعلية
البدايةاألمد
تنتج و تتكونتستنفد

كثيرة/ وفيرةنادرة

مضادهاالكلمة 
يحتكر /ينفرديسهم

هدمبناء
االختياريةاالجبارية

إعطاءتلقي
شك وظنتأكيد

جمعهاالكلمة 
التطعيماتالتطعيم
األساسياتاألساسي
وسائلوسيلة

اإلصاباتاإلصابة
مقاوماتمقاومة

جمعهاالكلمة 
المناعاتالمناعة
مضاداتمضادة
حيوان/حيوانحياة

فاعلياتفاعلية
اآلماداآلمد

جمعهاالكلمة 
الجهودالجهد
وزاراتوزارة
نادرات/ نوادرنادرة
آثارأثر

الرضعالرضيع
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؟

؟

ملخص الدرس
جس و

ما أهمية التطعيم كما فهمت من الدرس؟

كيف يسهم التطعيم في بناء مناعة جماعية؟

لماذا ينقذ التطعيم حياة الطفال؟

ما أهمية كراسة التطعيمات لألطفال؟ ومتي يحصل عليها الوالدان؟

كيف يُكسب التطعيم الجسم المناعة؟

ماذا وضعت وزارة الصحة والسكان بكراسة التطعيمات؟

ما أهمية التطعيم في تأمين المستقبل؟

 - يعد التطعيم حجر أساسي للصحة العامة ووسيلة يتم بواسطتها حماية الشخص من اإلصابة 
   باألمراض المعدية وكذلك يعد الوسيلة األولي لمساعدة الجسم في مقاومة األمراض واألوبئة.

 - حيث أنه إذا تناولت مجموعة التطعيم ضد مرض ما فهذا يساعد علي الحد من انتشار هذا 
   المرض.

 - فبعض األمراض التي كانت سببًا في موت العديد من األطفال اختفت بسبب فاعلية التطعيمات.

 - يسجل بها كل التطعيمات التي يأخذها الطفل. فمع تلقي الرضيع التطعيم األول يحصل الوالدان 
   عليها.

 - التطعيم يساعد الجسم علي تكوين أجسام مضادة للمرض وعند تعرض الجسم لهذا المرض 
    يكون لديه بالفعل األجسام المضادة التي كونهما لمكافحته فتقضي عليه .

 - وضعت بها جدول التطعيمات اإلجبارية لألطفال.

 - بعض األمراض أصبحت اآلن نادرة بفضل التطعيم الوقائي كمرض الجدري، فالتطعيم له 
    أثر كبير في حماية أجيال المستقبل.

س

س

س

س

س

س

س

مفردهاالكلمة 
التطعيمالتطعيمات
البالغالبالغون
برنامجبرامج
جيلأجيال

مفردهاالكلمة 
المرضاألمراض
الوباءاألوبئة
الطفلاالطفال
جسمأجسام

جمعهاالكلمة 
وثائقوثيقة

أصحابصاحب
أهدافهدف

المجتمعاتالمجتمع
أماناتأمانه

ماذا تعد كراسة التطعيمات؟
 - تعد كراسة التطعيمات بمثابة وثيقة تأكيد علي التطعيمات التي تلقاها صاحب الكراسة.

س
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تأمل المثلة السابقة تجد الحروف ) في - من - الباء - عن - علي - إلي - الكاف( وتالحظ 

التي  الجر( واألسماء  الحروف )حروف  دائَما تون اسما فتسمى هذه  تأتي بعدها  التي  الكلمة 

بعدها أسماء مجرورة.

النَّْحـــو

حروف الجر
المثلة

2. اكتسبت من الرحلة معلومات كثيرة. 1. رأيت األسد في القفص.   

4. تحدث المعلم عن األمانة. 3. سعدت بلقاء معلمي.    

6. ذهبت إلى المدرسة مبكًرا. 5. شاهدت المبارة على الشاشة التلفزيونية. 

7. أعامل صديقي كأخي.

8. أخذت منه القلم .

9. سألت عنه عندما غاب.

7. سأذهب إليك غدًا.

القاعدة

تدخل حروف الجر علي االسم فقط ويسمي االسم المجرور كما أنها تدخل علي  

) الضمائر - أسماء اإلشارة - السماء الموصولة ( ألنها أسماء.

الستنتاج

ملزيد من التقييمات و االختبارات
 انظر امللحق اآخر الكتاب
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) إلي - عن - من( * نصنع الجبن ...................................... اللبن.   
) إلى - في - الالم( * يستمع الناس ...................................... المذياع.   
) من - في - عن( * يشتد البرد .......................................... الشتاء.   
) له - منه - عنه ( * البطريق .............................................. قدمان قصيرتان. 

) بـ - لـ - كـ( * أعطيت الكرة ...................................... محمد.   

أكمل الجمل اآلتية بحرف جر مناسب مما بين القوسين : 1

ضع كل حرف مما يأتي في جملة من تعبير : 2

أكمل الفقرة اآلتية بحرف جر مناسب : 3

صوب ما تحته خط فيما يأتي : 4

اأن�شطة بكار على القواعد النحوية

أ- يعيش السمك إلى الماء.

ب- األزهار تتفتح من الربيع.

ج- اغسل يدك علي استمرار.

د- حافظ من نظافة األسنان.

هـ- عن اإلجازة الصيفية ذهبت في اإلسكندرية.

...................................................   ......................................................

..................................................   .......................................................

..................................................   .......................................................

في - لـ - إلي - بـ - من - عن - كـ  

ذهب أبي ................... عمله مبكًرا، و................... الطريق قابل بعض السياح سلم 
عليهم وسألهم ................... سبب حضورهم................... مصر. نحن نعشق حضارة      

مصر وقالوا ................... صوت واحد: ما أجمل مصر! .
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1- المظلةُ تكوُن ........................ لنا من المطِر الشديِد في فصِل الشتاِء.

2- حصل أبي على ...................... حتى يستطيَع السفَر

3-................................................... المعلم أصوات الناخبين في فصلنا لمعرفة َمْن

    سيكون مساعده هذا العام  .

4- ال تفضل أمي فتح ......................  التلفاز كثيرا في البيت .

) ............................................................ ( 1- كراسة يكتب بها كل التطعيمات التي تم أخذها .  

) ............................................................ ( 2- جهاز في الجسم مسئول عن مقاومة األمراض.  

) ............................................................ ( 3-  وسيلة لحماية األشخاص من األمراض واألوبئة.  

) ............................................................ ( 4- ما يفرز فى الجسم لحمايته من األمراض.   

1- أكمل : 
     أ- يعد .......................................... حجر األساس للصحة العامة .  

     ب - التطعيم ينقذ .............................................  طفل . 
     جـ - بعض األمراض أصبحت ...................... بفضل ...................... مثل ......................  

2- أجب : 
     أ- ماذا يعني التطعيم ؟ وما أهميته ؟ 

     ب - ما آخر تطعيم حصلت عليه؟ وكيف شعرت بعده؟
3- اْستَْخِرج من النص : 

،          ب- جمع )جيل............................... .    أ- مفرد )وثائق( .............................  
،          د- مضاد )ظهرت( ...................... .   جـ - مرادف )وقاية( ......................  

)ب( - أجب عن السئلة اآلتية:2نشاط

)هـ( - حان الن وقت القراءة الجهرية ، هيا اتبع تعليمات معلمك:2نشاط

)جـ(- اختر من بين القوسين السم المناسب للتعريفات اآلتية :2نشاط

)د( - اختر من بين الكلمات التي أمامك ما يناسب الجمل اآلتية  :2نشاط

أَْنشَطةُ َما بَْعَد اْلِقَراَءِة

هاز
ج

ــــة
يــقـ

وث

يفرز

حماية
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1- سلمت ........................ معلمي.                      2- سألت ...................... صديقي المريض .

3- اتصلت ........................ أقربائي.                   4- جلست ...................... حديقة المنزل .

5- الجندي ........................ األسد.                      6- أخذت ...................... الكتب علما غزيرا .

1- من   : ..........................................................................................................................................................................................

2- إلى   : ..........................................................................................................................................................................................

3- عن   : ..........................................................................................................................................................................................

4- البناء : ..........................................................................................................................................................................................

5- في    : ..........................................................................................................................................................................................

)أ( - أجب عن السئلة اآلتية:3نشاط

)ب(- ضع حرف الجر في المكان المناسب :3نشاط

)جـ( - ضع حروف الجر اآلتية في جمل مفيدة  :3نشاط

تدخل حروف الجر على االسم فقط ويسمى االسم المجرور
كما أنها تدخل على )الضمائر- أسماء اإلشارة - 

األسماء الموصولة( : ألنها أسماء

) من - عن - في - على - الباء - الكاف (

» أنا أسمع الكبار في أسرتي وهم يتحدثون عن مرض اسمه كورونا تلتقط أذناي بين الحين واآلخر 
حديثا بالتلفزيون عن المرض ذاته الذي يقول األطباء منهم إن اسمه كوفيد تحذرني جدتي كل يوم 
من االقتراب  أو اللعب مع أي صديق لي إن كان يُكح أو يشعر بارتفاع حرارته ، فشعرت من هذا 

الكالم أن األمر خطير «  .

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :

) أسماء - أفعال - حروف ( .      أ- الكلمات الملونة .  

)جر - عطف - نفي (      ب - نوعها  .   

) أسماء - أفعال - حروف (     جـ - الكلمات التي تليها .  

ْف :3 الِحْظ َواْكَت�شِ
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.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

........................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

1- ما اسمك الكامل كما جاء بشهادة الميالد؟

5- ممن أخذت العلم ؟3- أين تسكن ؟

2- متى ولدت ؟

4- كيف تذهب إلى المدرسة؟

)د(-عرف نفسك باإلجابة عن السئلة اآلتية مستخدما حروف الجر :3نشاط

)هـ( - ماذا تفعل لو ..؟ ) أجب مستخدًما حرف الجر المناسب(  :3نشاط

)و( - أعد كتابة كل جملة مستخدًما حرف الجر الّصحيح :3نشاط

1- قابلت رجاًل ال يستطيع عبور الطريق ..................................................................

2- وجدُت نقودًا في الفصل.        ...............................................................................

3- دخل أبوك المنزل وهو يحمل أشياء كثيرة. .......................................................................

1- وضعت أمي الّطعام في الطاولة ............................................................................

2- حارب الجندي باألسد في المعركة ........................................................................

3- قفز الحصان إلى الحواجز. ....................................................................................

4- أبدأ حديثي عن السالم. ...........................................................................................

5- انطلق العدَّاء في الحصان. .....................................................................................

)ز( - اكتب فقرة معبًرا عن الّصورة المقَابلة مستخدًما ُحُروف اْلجر :3نشاط
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

........................................... .................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

االسم المجرورالجملة المشتملة على حرف جر حرف الجر

)أ( - عد إلى درس » التطعيم لمجتمع سليم« واستخرج ما يلي:4نشاط

)ب( - ضع حرف الجر حتى تكمل الفقرة   :4نشاط

)جـ( - ذهبت مع والديك إلى المكتبة ، تكلم عن أكثر الكتب التي أعجبتك.4نشاط
         وكتب أخرى تحب  قراءتها ، مستخدًما حروف الجر :

» سافر صديقي .................... الخارج ، وأردت أن أكتب .................... ـه رسالة ألعبر .................... ـها عن 

اشتياقي ، فبدأت الرسالة .................... السالم  .................... ـك يا صديقي، كيف أنت؟ أريد أن أطمئن  

....................  صحتك وصحة األسرة الكريمة ، وطلبت .................... ـه أن يصف المدرسة التي يتعلم  

.................... ـها وأن يعرفني أصدقائه ، واألماكن التي يذهب .................... ـها وأن يراسلني دوًما« 

الِحْظ َوَتعَلّم :4
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المحور الرابع

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

........................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

................................................................................... -1

................................................................................. -2

....................................................................................-3

.....................................................................................-4

)أ( - بعد معرفتك بأهمية التطعيم، كيف يمكنك مساعدة الطفال5نشاط
       الذين يخافون منه؟

)ب( - التطعيم نوع من أنواع الوقاية، فكر في وسائل طبيعية يمكنها 5نشاط
         وقايتك من المراض أيضا :

)جـ( - اكتب ما يملى عليك :5نشاط

�َشاِرْك :5
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

أَْكِمل َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القواعد النحوية والساليب : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
ل يعد التطعيم حجر الساس للصحة العامة ووسيلة يتم بواستطها حماية الشخص من اإلصابة بالمراض 

المعدية، وكذلك يعد الوسيلة الولى لمساعدة الجسم في مقاومة المراض والوبئة.

ب. ُمضاد َكِلَمة) حماية( .  ....................   أ. َمْعنَى َكِلَمة )مقاومة( .   ......................  
 

د. َجْمع َكِلَمة ) التطعيم( . ......................  ج. مْفرد َكِلَمة )األوبئة( . ......................   

أ. ما المقصود بالتطعيم؟
..............................................................................................................................................................  

ب. اذكرأهمية التطعيم كما فهمت من الفقرة.
..............................................................................................................................................................  

ج. ما عالقة التطعيم بالمناعة؟
..............................................................................................................................................................  

د. اذكر بعض التطعيمات التي حصلت عليها.
..............................................................................................................................................................  

أ. صّوب الخطأ فيما يلي. 
   1. سلَّمُت الفائزان الجائزة.              ......................................................
   2. العاملون جادين في العمل.     ......................................................

 ب. أكمل بما هو مطلوب بين القوسين:
)ظرف زمان(     * أذهب إلي المدرسة..............................  

)حرف جر مناسب(     * الحارس يلتزم .............................. مكانه.  
)فاعل مناسب(     * يسافر .............................. ليحصلوا علي العلم. 

بكــــارأنشطة

الِكتَابَة السَّرديَّة : 4
اكتب ثالثة أشياء تهتم بوجودها عندما تكتب حكاية صغيرة.

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  
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المحور الرابع

هات من الفقرة مايلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

أكمل بما هو مطلوب بين القوسين : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
التطعيم ينقذ حياة الطفال، فبعض المراض التي كانت سببًا في موت العديد من الطفال اختفت بسبب 

فاعلية التطعيمات، فهي تقي الطفال وكذلك البالغين من اإلصابة. يوفر التطعيم أيًضا الوقت والمال . 

ب. مَكِلَمة ُمضادَها )يهلك( ......................    أ. َكِلَمة َمْعنَاَها )قدرة(  ......................   
  

د. َكِلَمة َجْمعَُها )اإلصابات( ......................  ج. َكِلَمة ُمْفَردها )الطفل( ......................  

أ. كيف ينقذ التطعيم حياة األطفال؟ .............................................................................................
ب. ما عالقة التطعيم بالوقت والمال؟ ........................................................................................
ج. )التطعيم له أثر كبير في حماية أجيال المستقبل( ناقش العبارة في ضوء فهمك.

  ...................................................................................................................................................  

د. أكمل: ما يفرز في الجسم لحمايتة من األمراض يسمى .
...................................................................................................................................................  

)خبر مناسب(       ...........................................  أ. المهندسات 
)حرف جر مناسب(   ب. تسير المراكب ........................................... البحر.  
)ظرف مناسب(   ج. التف األحفاد ........................................... الجد.  

)فاعل مثني(  د. كتب ........................................... الواجبات باهتمام.  
)مبتدأ مناسب( هـ............................................ مخلصون.    
)فعل مناسب( و..................... هاجر صديقتها علي الهدية.   

بكــــارأنشطة

الِكتَابَة السَّرديَّة : 4
اكتب فقرة قصيرة تهدف إلي الصدق موضًحا بأحداثها المكان والزمان والشخصيات.

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

ا بَْيَن القَْوَسْين : اْختَر الصَّواَب ِممَّ 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القواعد النحوية والساليب : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
"وضعت وزارة الصحة و السكان في مصر جدول التطعيمات اإلجبارية لألطفال أو ما 
يعرف بـ "كراسة التطعيمات" فمع تلقّي الرضيع التطعيم الول يحصل الوالدان على 

الكراسة الخاصة به".

)أعطى -  أخذ  - أتقن( أ. َمْعنَى َكِلَمة )تلقّي ( ...........................   
)الحياتية-  الخيرية - االختيارية( ب. ُمضاد َكِلَمة )اإلجبارية( ...........................  

)ُرضَّع -  رضاعات - كالهما صحيح( ج. َجْمع َكِلَمة )رضيع( ...........................  
)الطعم -  التطعيم - الطعام( د. ُمْفَرد َكِلَمة )التطعيمات( ...........................  

أ. ماهي كراسة التطعيمـات ؟
 ...........................................................................................................................    

ب. متى يحصل الوالدان على كراسة التطعيمات الخاصة بالرضيع ؟
...........................................................................................................................    

ج. أكمل : تُعَدُّ كراسة التطعيمات بمثابة : .....................................................................................

د. أكمل : يكمن هدف التطعيمات في : ...........................................................................................

)مبتدَ مرفوع باألف( أ. ...........................  تم تكريمهما في حفلة كبير .  
)حرف جر مناسب( ب. األطباء مضحون ........................... أرواحهم . 

)ظرف مكان( ج. تقف العصافير ........................... الَشجرة .   
)خبر مرفوع بالواو(. د. السائحون ...........................    
)حرف جر مناسب(. د. كتبت رسالة ........................... أخيِ المسافر.  

)ظف زمان(. د. سافرت ...........................  آذان الظهر .  

بكــــارأنشطة

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
» خرج زياد مع صديقه أحمد يوم الجمعة وفي الطريق ......................................................   «

أكمل بما هو مطلوب بين القوسين :

أكمل الفقرة السابقة بمشكلة وحلها ثم بين الزمان والمكان والشخصيات بها .
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المحور الرابع

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
"التطعيم طريقة بسيطة و مـأمونة و أكثر فعالية لحماية الشخاص من المراض الضارة قبل التعرض لها   

و من المالحظ انخفاض عدد الطفال والبالغين الذين يمرضون أو يموتون من المراض و الوبئة التي يمكن 
الوقاية منها بالتطعيمات بشكل كبير وغالبًا ما يكون الرضع  والطفال أكثر عرضه لالصابة بالمراض لن 

أجهزتهم المناعية لم يكتمل نموها بشكل كامل وأن أجسامهم أقل قدرة علي مقاومة العدوي و علي ذلك فإن 
من المهم للغاية تطعيم الطفال في المواعيد الموصي بها بجداول التطعيمات بكراسة التطعيمات".

) حماية - قوة - قدرة(. أ. َمْعنَى َكِلَمة  )فعالية( ...........................  
) السيئة - النافعة - السليمة(. ب. ُمضاد َكِلَمة )الضارة( ...........................  

) مقادير - أقدار - قدرات( ج. َجْمع َكِلَمة  )قدرة( ...........................   
د. ُمْفَرد َكِلَمة  )أوبئة( ...........................           )وباء - َوبَأ - موبوء(.

* أكمل بما هو مطلوب بين القوسين :
)مبتدأ مرفوع بالضمة، حرف جر مناسب( أ. ..................... مهتمون .................... عملهم 

)خبر مرفوع باأللف( ب. الكتابان ..............................   
)ظرف مكان مناسب( ج.  يقف المعلم ............................. التالميذ. 
)فاعل مرفوع بالواو( د. يتعرض ............................. لألمراض. 

أ. ما أثر المحافظة على تطعيم األطفال دائًما، كما فهمت من الفقرة؟ 
...........................................................................................................................  

ب. لماذا يعتبر الّرضع واألطفال أكثر عرضة لإلجابة باألمراض؟
...........................................................................................................................  

ج. ماذا يدون بكراسة التطعيمات الخاصة بكل طفل؟ و ماذا يجب على الوالدين؟
...........................................................................................................................  

د. اذكر بعض التطعيمات التي تحرص وزارة الصحة على إعطائها لألطفال.
..........................................................................................................................  

ا بَْيَن القَْوَسْين : اْختَر الصَّواَب ِممَّ 1

الِكتَابَة السَّرديَّة : 4
"ذهب والدي مع أخي الصغير )ُعَمر( ليأخذ تطعيم شلل الطفال و لكن )ُعَمر( أخذ يبكي 

 و يصرخ بالمركز الطبّي و قام والدي بـ.........................................................  .
أ. أكمل الفقرة السابقة بأحداث تهدف إلى عدم الخوف من هذه التطعيمات ألهميتها.

ب. اذكر زمان و مكان و شخصيات هذه األحداث بالفقرة.

تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَّْدِريب َعلَى الْختِبَاَرات
1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القواعد النحوية والساليب :3
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

َهـات ِمَن الِفْقَرة َما يَِلي : 1

ا يَِلي :2 أَِجْب َعمَّ

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
فاعِ الطَّبِيعيِة ِلِجسمك لبناء القدرِة َعلَي مقاومِة أمراِضِ محددِةِ؟   ...   "هل تعلم أن التطعيَم يَستخدُم َوَسائَِل الّدِ

ا  فَْضاًل عن أنه يقوي جَهاَزك الَمنَاعي َو تَُدّرب الِّلقَاحاُت َهذَا الجهاَز َعلَى تَْكويِن أجساٍم مضادٍة ضدَّ مرٍض مَّ

و لكن نظًرا لن اللقاحاِت تَحتَوي فَقَط علي أشكال ميتٍة أو ضعيفٍة مَن الجراثيم ِمثَْل الفَيروَسات أَو البَْكتِريا 

فَإنها ل تسبب المرض و ل تعرضك لمخاطر مضاعفاته". 

أ. أكمل: يستخدم التطعيم وسائل الدفاع ...................... للجسم و يقوي الجهاز .......................... 
   ويكون أجسام ...................... للمرض.   

ب. عالم تحتوي اللقاحات كما فهمت من الفقرة . ..........................................................................

ج. اذكر آخر تطعيم أخذته . و لماذا حرصت على أن تحصل عليه؟.......................................
د. ماذا تقترح لوزارة الصحة لتطوير طريقة التطعيم بالمدارس؟

..........................................................................................................................................................  

الِكتَابَة السَّرديَّة : 4
اكتب فقرة قصيرة تهدف إلى التعاون موضًحا بها الزمان والمكان والشخصيات

أ. َكِلَمة َمْعنَاها "مواجهة" ...........................         ب. َكِلَمة ُمضادها "الهجوم" ............................
ج. َكِلَمة مْفردها"الفيروس"...........................       د. َكِلَمة َجْمعها "القدرات" ...............................

* أكمل بما هو مطلوب بين القوسين:
)حروف جر مناسبة( أ.نجلس .................... الفصل وننصت ....................  المعلم 

)فاعل مرفوع باأللف( ب. يصمُم ............................. المشروَع.    
)اجمع الجملة جمعًا مناسبًا( ج.  الصانع ماهر. .............................     

)ظرف مكان( د. يقف الجندي ............................. الساتر.   

القواعد النحوية والساليب : 3

تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَّْدِريب َعلَى الْختِبَاَرات
2

.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  
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المحور الرابع

اختر الهدف والمغزى من قصة :1نشاط

اقرأ القصة وحللها :2نشاط
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 اكتب قصة قصيرة من خالل التحليل التالي:3نشاط
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المحور الرابع

الهدف : .......................................................................................................................................

ابحث عن فَِكر وقِيَم تريد إيصالها لألطفال، واكتبها بهذا المخطط : 1نشاط

اختر الفكرة أو الهدف الذي تريد كتابة القصة عنه من المخطط السابق :2نشاط

خطط لكتابتك :3نشاط

التخطيط للكتابة

المطلوب منك كتابة قصة ستنشر بمجلة أطفال بحيث يتراوح عدد 
الكلمات من )50 إلى 100( خطط لكتابتك قبل الكتابة
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

» فالتطعيماُت في الطفولِة المبكَرةِ لََها أهميةٌ قُْصوى، َحيُث إِنَّها تَِقي ِمن َمْجُموعٍة كبيرةٍ مَن األمراِض 

الخطيرةِ كالَحْصبِة ، َشلَِل األطفاِل ، السُّعاِل الديكي ، الُجدَري وغيرها ، ويظَهُر مفعوُل التَّْطعيماِت فِي 

َهاِت . أَنَّ انتشاَر هِذِه األَمراِض ، قَلَّ َكثِيًرا َعن الَماِضي، ِلَهذَا ينصُح بَِها دَائًما األَطبَّاُء اآلبَاَء واألٌمَّ

اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب :1نشاط

م
َّ
ل
َ
ع

َ
ت
َ
ِحظ و

َ
ل

أ- في عام 2019 م ظهر فيروس كورونا
   الذي أصبح )وباء - دواء( عالميا .

ب- يعد التطعيم وسيلة ) للزيادة - للوقاية(
     من األمراض .

جـ - بعض األمراض 
       )النادرة - الشائعة( تحتاج إلى

        )فتك - تجارب( أكثر لمقاومتها .

 طبيب  .........................................................

 مستشفى  .....................................................

 ممرضة  ......................................................

 تطعيم  .........................................................

 دواء  ........................................................... 

اختر الكلمة المناسبة مما 2نشاط
بين القوسين لكل جملة :

للطاقم الطبي في حياتنا 3نشاط
أهمية كبيرة تخيل حياتنا إذا 

لم يكن هناك :

أ- ما أهميَّةُ التطعيماِت في مرحلِة الطفولِة ؟
.....................................................................................................................

ب-  اذُكر بعَض األمراِض الَّتِي يتمُّ التَّطعيُم ِضدََّها :
..................................................................................................................... 

جـ-  فِي رأيك، كيف سيكوُن حاُل المجتمعاِت بدون تلقي التطعيم ؟ 
.....................................................................................................................    
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صل من العمود الول بما يناسبه من الثاني لتكون جماًل مفيدة :4نشاط

عبّر عن كل صورة بظرف زمان أو مكان :5نشاط

اختر الجابة الصحيحة مما بين القوسين :6نشاط

...................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................                                                                                                     

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

ِصف الصورة في ثالث ُجمل مستخدًما حروف الجر:7نشاط

اقرأ القصة واكتب نهايتها :8نشاط

أعد كتابة القصة مرة أخرى من خالل إضافة هدف لها و مشكلة و حل :9نشاط
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اكتب أسماء الفنون التالية ) فن الموسيقى ، فن الرسم ، فن النحت ، 1نشاط
فن الشعر والدب ، فن العمارة ، فن المسرح ( :

الفن في مصر قديما وحديثا ، ابحث عن أكثر النماذج انتشاًرا فيها بالفنون اآلتية ) سواء 2نشاط
كان نموذًجا أو شخصية ( مستعينًا في بحثك بشبكة المعلومات و بنك المعرفة المصري :

ابحث عن أهمية الفنون في حياة الشعوب :3نشاط

1-   أي من هذه الفنون قد مارستها من قبل ؟ ............................ .

2-  ما نوع الفن المفضل لديك ؟ ولماذا ؟ ............................ .

3-  في رأيك ، هل الفن مهم و يؤثر على تطور الشعوب ؟ ............................ .

......................................................................................................................................................

ُوع »الُفنون فيِ مرص« املَشرْ

أهمية الفنون 

..........................

..........................

..........................

..........................
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التَّخرْطيط ليِلمشوع

ة  مالَْمْسئُولاْلُمِهمَّ ِميعَاد التَّسَلُّ

المطلوب اعداد عرض مسرحي عن الفنون بمصر للتوعية بأهميّتها في 4نشاط
حياة الشعوب ، اتبع الخطواط اآلتية مع مجموعتك للتخطيط لهذا العرض :

ُوع5نشاط يذ الرَْمشرْ تَنرْفيِ

1- اْسم اْلفَِريق :     ......................................

2- قَائِد اْلفَِريق:      ......................................  

3- اختيار المهمة :    
   تأليف و كتابة العرض المسرحي .

   تمثيل العرض المسرحي .
   إعداد المسرح و الديكور لمشاهد المسرحية ومالبس الشخصيات .
َعايَة اإلعالنية للمسرحية فِي َمَواقِعِ التََّواُصل و »اإلنترنت«  .    الدِّ

   عمل »بوستر« ودعاية ورقية للعرض المسرحي .
   تسجيل المسرحية لعرضها على مواقع التواصل االجتماعي وتوثيقها بالصور .

   استقبال الجمهور وتنظيم المكان وعمل استطالع رأيٍ بعد العرض .                           

ة الَّتِي تَمَّ اْختِيَارَها إلَى َمهاّم َصِغيَرة َوَوّزع دور ُكّلِ فَْرٍد بالفريق :                          م اْلُمِهمَّ 4- قَّسِ

5 - ُمَراَجعَة وتقييم َما تَمَّ َوَما َزاَل نَاقًِصا  :

  # َما تَم :  ......................................

  # النَّاقِص:    ......................................  

6 - َعَمل بروفٍة تَْجِربَة قَْبل َمْوِعد الَمسرحيَّة ِللتََّحقُّق ِمن إجادتها.     

 َحان اآْلن تَْنِفيذ اْلَمْشُروع ) العرض المسرحي : الفنون في مصر( , , , بِالتَّْوفِيق .



ابع الِمْحَوُر الرَّ

الث  اْلَموُضوُع الثَّ

َبادل والتَّكامل التَّ



بِغُْرفَة الُجلُوس فِي الَمَساء يَْجِلس األبُّ »أَْحَمد« والَجدّ »ُمنِير« يَُشاِهدَان التّْلفَاز فِي َصْمت َمع 

َكْوبَين ِمن العَِصير ..

دََخل »زيد« وقَاَل : َمَساء الَخْير ، ولَِكن لَم يَُرد َعلَْيه أََحدٌ ؛ فَُهَما يَْستَِمعَان ِلألَْخبَار فِي تََرقُب  

قَاَل الُمِذيع : بَْعد ِحَسابَات َهْندَِسيَّة ، بَدَأ الُمَهْنِدُسون الِمْصِريُّون فِي َعَمِليَّة َرْفع الّرَمال ِمن أَْسفَل 

ْلبَة فِي أَثْنَاء َعَمِليَة  ُخور الصَّ السَِّفينَة ، وبَِسبَب ُسوء األَْحَوال الَجِويَّة اْصَطدََمت الكّراَكات بالصُّ

التَْكِريك ، َولََجئُوا الْستِْخدَام الَحفَاَرات ِلتَْكِسيَرَها .

أَِخيًرا تَم تَْعِويم السَِّفينَة )إِيفَرِجرين( بِنََجاح ِلتَْطفُو فَْوق ِميَاه قَنَاة الّسِويس وتَعُود القَنَاة للِماَلَحة 

ِمن َجِديد .

فَِرَح األُب والَجدُّ َصائِِحين بَِصْوٍت َعاٍل : أَِخيًرا!

ع أْفَرادُ األُْسَرة بَِسبَب َهذَا الّصيَاح ُمتََسائِِليَن : َماذَا َجَرى؟ تََجمَّ

ُل الَمْشَهُد الَوَّ

الفَْصل الثَّاِلث بَْين الَماِضي والَحاِضرنَّص الستَِماع :



يَْجِلس أَْفَراد األُْسَرة بِغُْرفَة النَّْوم َحْول الَجدّ َوُهَو أََمام َسبُّوَرة بَْيَضاء َكبِيَرة ُمْمِسًكا بِالقَلَم .
َخِريَطة ِمْصر ، ُمَوِضًحا َعلَْيَها َمَكان قَنَاة الّسِويس وقَال : قَنَاة الّسِويس ُشْريَان الَخْير  َرَسَم الَجدّ 
ِلِمْصر ُمْنذ اْفتِتَاحَها َعام 1869 م ، فِي َحْفل أُْسُطوِري َحَضَره أَُمَراء وُملُوك ِمن ُمْختَلف أْنَحاء 

العَالَم .
قَالَت »زينب« لقَد قَال لَنَا ُمعَلّم الُجْغَرافيَا إِن قَنَاة الّسِويس ِمن أََهم القَنََوات الِماَلِحيّة فِي العَالَم ، َكَما 

أَنََّها َمَمر َعالَِمي فَِريد يَْربُط بَْين البَْحر الُمتََوِسط والبَْحر األَحْمر .
َحالت  قَال الَجد : نَعَم يَا »زينب« اْنُظِري إلَى الَخِريَطة ؛ فَِهي َربََطت بَْين البَْحَرْين بَْعد أَن َكانَت الرَّ
اِلح .. َعلَى َمدَى تَاِريخَها الَطِويل ، تَأَثََّرت  َجاء الصَّ تَُمر ِمن الغَْرب إلَى الِهْند َعْبر َطِريق َرأْس الرَّ
قَنَاة الّسِويس بِالعَِديد ِمن األْحدَاث الّسيَاِسيَة والعََواِمل الَجّويَّة التِي أَدَّت إلَى إْغاَلقَها ، آخرَها َكانَت 
أَْزَمة السَِّفينَة )إيفرجرين( التِي دََخلَت القَنَاة فِي الثَّاِلث والِعْشِرين ِمن َماِرس 2021 م واْصَطدََمت 
بَِحْجم   ، القَنَاة  ِمن َعْرض  أَْكبَر  السَِّفينَة  القَنَاة! وألنَّ ُطول  بِعَْرض  وتََوقفَت  َجنََحت  ثُمَّ  بِالُصُخور 
أَْربَعَة َمالِعب ُكَرة قَدَم فَْقد َغَرَست فِي الّرَمال وأَْصبََحت ُمقَِدمتَها َعلَى َشاِطئ القَنَاة ونَِهايتَها َعلَى 
الشَّاِطئ الُمقَابِل وتَْلك ِهي الَكاِرثَة ! َرد »زيد« وَما الُمْشِكلَة فِي إْغاَلق القَنَاة ؟ َولَماذَا ِهي َكاِرثَة ؟! 
أََجابهُ الَجدّ قَائِال : أِلَهِميَّة القَنَاة فِي التَّجاَرة العَالَِميَة تَأثَّر العَالَم بِإْغالقَها ، وتََصدَّرت أَخبَار السَِّفينَة 
َكثِيرة ِمن  النَْفط وتَعَطَّلَت َمَصاِلح  أَْسعَار  َوتََرقُب ، واْرتَفَعَت  بِقَلَق  العَالَم  ُكل نََشَرات األَْخبَار فِي 
الدَُّول ، وتََكدََست أَْكثَر ِمن 400 َسِفينَة تُِريد ُعبُور القَنَاة تَْشَمل ُسفُنًا تَْحِمل بََضائِع وأْدويَة وَمَواد 

ِغذَائِيَة وَمَواِشي إَِضافَة لنَاقاِلت الغَاز .
قَاَل »زيد« َهذَا ُكلُه َحدَث بَِسبَب َسِفينَة؟! فْليَْسحبوَها بِواِسَطة َسفينَة أْخَرى ، َكَما نْفعَل ِعْند تَعَُطل 

َسيَارتنَا .
اْبتََسم الَجدّ »منير« وقَال : لَم تَْنَجح ُمَحاَوالت َسْحبَها ؛ ِلَضَخامتَها وُحُمولتَها الثَِّقيلَة .. َكانَت ُكل 
اآلَراء تَُؤِكدُ أَن األَْمر يَْحتَاج إلَى َمْجُهود َجبّار ، لَن يَْستَِطيع أَْبنَاُء القَنَاة َوْحدَُهم الِقيَام بِه .. العالم كله 

َكاَن يَْنتَِظُر بِقَلق أَْخبَار السَِّفينة لَْحَظة بلْحَظة! ...
أْشَرقَت َشْمس التَّاِسع والِعْشِرين ِمن َماِرس وتَعَالَت َصْيَحات االْنتَِصار    
وِهتَافَات الفََرح ؛ العَالَم ُكلُه أََشاد بِقُْدَرة وَكفَاَءة الِمْصريين أْبنَاء القَنَاة ،   
الَِّذين َواَصلُوا اللَّْيل بِالنََّهار َوبُِجُهود َجبَّاَرة نََجُحوا فِي تَْعِويم السَِّفينَة فِي   

وْقت قِيَاِسي أَْذَهل الَجِميع .. فَقَال الَجِميع بَِصْوت َواِحد : أِخيًرا!   
   

الَمْشَهُد الثَّانِي
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اْقَرأْ ، ثُمَّ أَِجْب :1نشاط
1- َضْع َعاَلَمةَ ) × ( أَماَم الَمْعلُوَمات الَّتِي لَم تَُكن َمْوُجوَدة بِالنَّص :

)  ( 1- اْفتِتَاح قَنَاة الّسِويس فِي َحْفل أْسُطوِري.     
)  ( 2- السَِّفينَة ) إيفرجرين ( تَابِعَة ِلِشْرَكة تَايوانِيّة .    
)  ( 3- اْستَْغرق َحْفر قَنَاة الّسِويس َعْشر َسنَوات.     
)  ( 4- تَْربُط قَنَاة الّسويس بَْين البَْحَرين األَْحَمر واألْبيَض .    
)  ( 5- تَم اْفتِتَاح قَنَاة الّسِويس الَجِديدَة َعام 2015 م .    

ِحيَحة :2نشاط اْختَِر اإِلَجابَةَ الصَّ
أ-    اْسم السَِّفينَة التِي أَْغَرقَت قَنَاة الّسِويس .                                      ) دريم - إيفرجرين - الَحيَاة (

ب-  تَْربط قَنَاة الّسويس بَْين البَْحر .
             ) األَْحَمر - الَميّت - األْسّود ( و) الَخِليج العََربي  - البَْحر األْبيَض الُمتَوِسط - الُمِحيط الَهاِدي (

جـ - َكاَن األَب »أَْحمد«  والَجدّ »منير« فِي ُغْرفَة الُجلُوس .
                             ) يَُشاِهدان نَْشرة األَْخبَار - يَْلعَبان الطَّاولَة  - يَْشَربان الشَّاي (
د- ِمن أَْسبَاب اْصِطدَام السَِّفينَة .                         ) األَْمَواج العَاِليَة - الّريَّاح  - االْصطدَام بِالصُخور (

أَِجْب َعْن الَْسئِلَة اآلتِيَة :3نشاط
أ - َكْيف َكان ُشعُور َواِلد »زيد« َوَجدّه وُهَما يَْستَِمعَان إلَي األَْخبَار ؟ وَكيَف نُغَيّر َهذا الشُّعُور؟ 

. ...............................................................................................................................................................
ُخور ؟  ب - ِلَماذَا لََجأ الُمَهْنِدُسون الْستِْخدَام الَحفَّاَرات فِي تَْكِسير الصُّ

.  ...............................................................................................................................................................
جـ - بِم َشعَْرت ِعْند َمْعِرفتَك بِالُجهد الَمْبذُول ِلَحل أَْزَمة السَِّفينَة ؟ وِلَماذا ؟

. ...............................................................................................................................................................

      الفصل الثَّالُث بَْين الَماِضي والَحاَضرنَّص الستَِماع :

أَْنَشَطةُ ِكتاِب الَمدَرَسة
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أُتِيَحت لََك فُْرَصة ُمقَابَلَة الُمْهنِدِسين الَمْسئُوِلين َعن َحل أْزَمة 5نشاط
السَِّفينَة فََماذَا تُِحب أَن تَُساِهم؟  :

اْبَحث فِي الَمْكتَبة أَو بَْنك الَمْعرفَة الِمْصري َعن تَاِريخ قنَاة 4نشاط
الّسِويس واْكتُب َعْنه َمال يَِقل َعن ثاَلثَة أَْسُطر :

  أ - ........................................................................................ .

 ب - ........................................................................................ .

 جـ - ........................................................................................ .

اْكتُْب َما يُْملَى َعلَْيَك :6نشاط

اْكتُْب بخّط النَّسخِ :7نشاط

قَنَاة الّسِويس ِهي شريَان الَحيَاة .

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

)أ( اْستَخِرج ِمَن الُمْعَجِم َمعَانِي الَكِلَماِت اآلتِيَِة،ثُمَّ َضْعَها فِي ُجْملٍَة :2نشاط

الشُّوُكوَلتة ِمَن الَحلَوى الْكثَر ُشهَرة فِي العَالِم فََماذَا تَْعرُف َعن ِصنَاَعتَِها ؟1نشاط

الُجْملَـــةالَمْعنَىاْلَكِلَمةُ 

..............................................................................................................ِجَوار

..............................................................................................................تلذّذ

..............................................................................................................غامرة

..............................................................................................................ُعَجالة

..............................................................................................................الُمعتَاد

ةُ :    ِرْحلَةُ الشُّوُكولتة قِصَّ

أَْنَشَطةُ َما قَْبَل اْلِقَراَءِة

ملزيد من التقييمات و االختبارات
 انظر امللحق اآخر الكتاب
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بِسيَّارةِ الَمدَرَسِة فِي َطريِقنَا إِلَى األَهَراَماِت ، َكاَن ُكلٌّ ِمنّا قْد أَحَضَر بَعَض األطِعَمِة الَّتِي يُحبَُّها 
ِليتَناوِلَها فِي الّرحلِة ،وُكنُت أْجلس بِجواِر صِديِقي »مجدي« نَتَشارُك بَعض األطِعَمة ، فأْعَطيته 
بَعض َرقائِق  البَطاطِس الَّتِي أَعدَّتَها أّمي ، لِكنَّه أعَطانِي قِطعَة ُشوُكواَلتة ففَرحُت ِجدًّا وَسألتهُ 
: َكيَف عَرفَت أنَّنِي أحبُّ هذَا النَّوع ِمَن الشُّوُكوالتة ، فَقال ِلي أاَل تَتذكَّر يَا »مراد« فلقد رأيتَك 

تَأُكله فِي الّرحلة السَّابقَِة .

فَأَْخذُت قَِطعَةً ِمنَها َوَوَضْعتَُها فِي فَِمي َوأْغمْضُت َعْينِي َوأَنَا أَتَذوقَُها بِتلذٍُّذ ، ثُّم قُْلُت : إِنّّنِي ِحيَن 
فتعجب   ، أمامي  كله  العَالم  أََري  َوَكأنَّني  غاَِمَرةٍ  بَِسعَادَةٍ  أَْشعُُر  الشُّوُكوالتِة  ِمن  قِْطعَةً  أَتَنَاُوُل 
»مجدي« من كالمي فقلت له مبتسما: نعم فالشوكوالتة مصدر للطاقة والسعادة ، ولكن لألسف 

علينا أال نكثر منها ، وكذلك فرحلة صناعتها رحلة طويلة تلف العالم كله .

1

2
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ٍق : اْحِك ِلي َعْن َهِذِه الّرْحلَة . أََجاَب » ُمَراد « الشُّوُكوالتة  َردّ » َمْجِدي « َعِلي ُعجالٍَة َوتَشوُّ
تُْصنَُع ِمْن َمادةِ الَكاَكاو الَِّذي يُْستَْخَرُج ِمْن ثَِماِر َشَجَرةِ الَكاَكاو ، بَْعد أَْن  يَتِّم تَْسِخيُن بُذُوِرِه ِلدََرَجة 
َل لَْونَُها إلَى اللَّْوِن البُنّي اْلُمْعتَاِد للَكاَكاو ، ثُمَّ  َر َويَتََحوَّ َحَراَرةٍ ُمَحدَّدَةٍ تُتَْرُك بِْضعِة أَيَّاٍم َحتَّي تَتْخمَّ

تَُجفَُّف اْلُحبُوُب بِالشَّْمِس َويُتِمُّ إْرَسالَها ِلمَصانِعِ إِْعدَاِد الشُّوُكواَلتة . .

ئِيَسةَ اْلُمْنتَِجة ِللَكاَكاو اَل تُعَدُّ َمَراِكَز رئيَسةً ِلُصْنعِ الشُّوُكوالتة ؛ فَِهي  اْلُمثِيُر ِلاِلْهتَِماِم أَنَّ الدَُّوَل الرَّ
تُْنتُِج فِي بِاَلٍد َوتُْصنَُع بِبِاَلٍد أُْخَرى ، َوالُمَكسَّراُت الَّتِي تُوَضُع بِداِخِلَها تَأْتِي ِمْن بَلٍَد ُمْختِلٍف أَْحيَانًا 
؛ ِلذَا أََرى اْلعَالََم فِيَها . . اْبتََسم » َمْجِدي « َوقَاَل : َكْم أَتََمنَّى أَْن أُْصبَِح َماِلًكا لَمْصنعِ ُشوُكواَلتٍة 
! َضِحَك » ُمَراد « َوقَاَل : َوأَنَا َشِريُكَك فِي َهذَا اْلَمْصنَعِ ، َويَْقَطُع اْلَحِديَث َصْوُت اْلُمعَلّم قَائِاًل : 

لَقَد َوصْلنَا فَفَِرْحنَا َونََزْلنَا لنبدأَ ِرْحلتَنَا الُمْمتِعَةَ.

3

4



الموضوع الثالث سلسلة  كتب بكار للمرحلة  االبتدائية260

المحور الرابع

الُمْعَجم اللُّغَِوي
معناهاالكلمة 
أتَى بِهاأَْحَضر
ِليأخذَهالَيتنَاولَها
بَِجانِببَِجوار
َجهزتَْهاأَعدتَها
ُمتْعَةتَلذَذ
أَِحسأْشعر

معناهاالكلمة 
بَاِلغةَغاِمرة
ب اْندََهشتَعَجَّ
َمنبَعَمْصدر
القُدرةالطَّاقة
اْستِعَجالُعَجالة
ُمعيّنةُمحدّدة

معناهاالكلمة 
ما بين الثالث بِْضعَة

والتْسع من العدد

الَمألوفالُمْعتاد
يَتغيّريَتَحّول
تَْجهيز-تَْصنيعإْعدَاد
تُعتَبرتُعدُّ

أساسيةرئيسية

مضاّدهاالكلمة 
أَْرَسلأَْحَضر
يَْكرَهايُحبَها
َحْزنتفَِرَحت
الالِحقَةالسَّابِقة
أْعَطتأََخذَت

مضاّدهاالكلمة 
تَثْبُت - تَْستَقرتَِلف

بُْطءُعَجالة
إعَراضتَشوق

يُْدَخل - يُوَضعيُستَخرج

تَْبِريدتَْسِخين

مضاّدهاالكلمة 
تُرّطبتُجفّف
اْستِقبَالَهاإْرَسالَها
الُمْستَهلَكةالُمْنتِجة
ُمتََشابهُمْختِلف
يُوِصليَْقَطع

مضاّدهاالكلمة 
تعاسةَسعَادَة
َخلِفيأََماِمي
َعبُوًساُمْبتَِسًما
نُقَللنُْكثر
قَِصيَرةَطِويلَة

جمعهاالكلمة 
سيّاراتسيّارة

الَمدَاِرسالَمْدَرسة
الّرَحالتالّرْحلَة
قَِطْعقِْطعَة

أْفَمام/ أْفَواهفَم

جمعهاالكلمة 
العََواِلمالعَالَم
َمَصاِدرَمْصدَر
الطَّاقَاتالطَّاقَة
ُمَحّدداتُمحدَّدة
بِْضعَات - بَِضعبِْضعَة

جمعهاالكلمة 
أْلَوانلَْون
كَماِلك ُمالَّ

َمَصانعَمْصنَع
ُشَرَكاءِشِريك
أَْصواتَصْوت

مفردهاالكلمة 
بِْذرةبُذُور
يَومأيَّام

اْلَحّبالُحبُوب
َمْصنعَمَصانع

مفردهاالكلمة 
الَهَرماألْهَراَمات
الطَّعَاماألْطِعَمة
َرقِيقَةَرقَائِق
ثََمرةثَِمار
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ُملََخُص الدَّرِس؟
جس و

أْين تََوّجهت الّرحلَة؟

ِصف َحال )مراد( وهو يأكل قِْطعة الشوكولتة.

ديقان ُكلَّ ُمْنُهَما ِلْلخر ِمَن الطَّعام؟ ماذا أَْعطى الصَّ

ِممَّ تُصنُع الشُّوُكولتة، كما فهمت مَن الدَّرس؟

َكْيف استَعد )َمْجدى( وَصِديقه )ُمراد( للّرحلة؟

لَماذَا يَِجب علينا ألَّ نُْكثر من تناول الشوكولتة رغم أنََّها َمْصدر للطَّافة والّسعادة؟

كيف عرف الصَّديق )مجدي( نوع الشُّوُكولتة الَّتِي يُحبّها َصِديقه )مراد(؟

 - تََوَجهت الّرحلَة إِلَى اْلَهرامات.

 - يأخذ قطعة الشوكولتة ويضعها في فمه ويُْغمض عينيه وهو يتذوقُها بُمتْعة حيث يشعر 
   بَِسعَادٍة بَاِلغٍَة.

 - أَْعطى )مراد( َصِديقه )مجدى( بَعض رقائِق البََطاطس الَّتِي أعدَّتها أّمه له، وأعطى )مجدي( 
    َصِديقه )مراد( قطعةَ ُشوُكولتة( .

 - تُصنُع من مادة الكاكاو الَّذي يُستخرج مْن ثِماِر َشَجرة الَكاَكاو.

 - أحضر ُكلٌّ ِمْنُهما بعض اْلَطعمة الَّتي يُحبّها ليتناولََها في الّرحلة.

 - يجب ألَّ نُكثر من تنَاولَها َحتَّى ل نُصاب بالّسمنة وزيادة نسبة الّسكر في الّدم.

 - عرف ذلك عندما رآه يأكل هذا النَّوع مَن الُشوُكولتة في الّرحلة الّسابقة.

س

س

س

س

س

س

س

لماذا يشعر )مراد( بأنَّه يرى العالََم ُكلَّه أماَمه وهو يأُْكل الشُّوُكولتة؟ 
 - لنها تُْنتَج في بالٍد وتُصنُع ببالٍد أُخرى، والمكسَّرات الَّتِي تُوضع بَِداخِلها تأتِي مْن بلٍد ُمْختَلٍف 

    أحيَانًا.

س

ماذا تمنَّى )مجدي( بعد أن عرَف رحلةَ ِصنَاعة الشُّوُكوَلتة ؟ 

 - تمنَّى أَن يُصبَح َمالًكا ِلَمْصنع ُشوُكوَلتة.

س
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 * المثِلَةُ السَّابقةُ تَِجُد أنََّها ُجمل تَاّمة اْلَمْعنَى باآلتي :  ) فِي الَمدَرَسة - بَيَن الاّلِعبين - يَوَم 

ن ِمْن ) َجار وَمْجُرور أو َظرف َزَمان أوظرف َمَكان(  الُجمعِة (. تاُلِحُظ أنَّها تَتكوَّ

                      ويَُسّمى ِشبه ُجْملَة.

النَّْحـــو

 )ِشبهُ الُجملَِة(

الْمثِلَة

َلِحْظ

الستِنتَاُج

َمان والَمكان أو الَجار والَمجُرور(. ☺ ن ِمن ) َظْرفَّي الزَّ ِشبهُ الُجملة: نفهم بِها َمعنَى الُجملَة، ويتَكوَّ

1. التّلِميذُ فِي الَمْدَرَسِة.
2. الَحَكُم بَْيَن الاّلِعبِين.
3. الّرحلةُ يَوَم الُجمعِة.

3. يقف الطائر فَْوق الشجرة.
3. الكتاُب َعلى المْنَضدِة.

ملزيد من التقييمات و االختبارات
 انظر امللحق اآخر الكتاب
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-  الصدق ..................................................................................... .   
- التسامح ..................................................................................... .  

- العصافير .................................................................................. .

- المعلم ........................................................................................

- يسكن الفالح ............................................................................

- تطيرالفراشات ........................................................................

- حول النهر .................................................................................

- في الريف ....................................................................................

- عندك ............................................................................................

أكمل الجمل التالية بشبه جملة )جار ومجرور( : 1

أكمل الجمل التالية بشبه جملة )ظرف(وبين نوعه : 2

ضع كل شبه جملة مما يأتي في جمل من عندك : 3

اختر اإلجابة الصحيحة : 4

اأن�شطة بكار على القواعد النحوية

أ- ) عند األهرام - فوق السبورة - في الفصل (
) جملة فعلية - جملة اسمية - شبه جملة(      

) من النوم - في النوم - نشيًطا( ب- أستيقظ ..............................  

) تحت المال -  فوق القوة- على المدرسة(  ج-الحق ......................................... . 
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جـ - ِصف َمَراِحل تْصنِيع الّشوكوَلتة اْلُموُجودة أََماَمك :2نشاط

هـ - َحان اآْلن َوقت اْلِقراءة اْلجْهِرية ، هيا اتبِع تَعليَمات ُمعلّمك :2نشاط

ب - أَِجْب َعِن الْسئِلَِة اآلتِيَة :2نشاط

) أ ( أكمل :
1  َكانَت ِرحلة اْلَمْدَرسة إِلَى  ........................................................................................................ .
2 َكان »ُمراد« يَْجلس بُِجوار َصِديقَه  .................. وأَْعَطاه .................. الّتِي أََعدّتها ................  .

3  يَتََمنّى »َمْجِدي« أَن يُْصبح  ................... .
) ب ( أَِجب :

1  َكْيَف َعِرَف »َمْجِدي« نَْوع الّشوكوالته اْلُُمفَّضلة ِلَصِديقه ؟  ................................................ .
2 أي َمْرحلة من َمَراحِل صْنع الّشوكوالتة أْعَجبَتك وتُِريد أَن تَْعِرف َعن أَْكثر ؟ وِلَماذا ؟

.  .......................................................................................................................................................
)جـ( اْستَْخرج ِمن النّص :

  ُمْفرد )أَْنَواع( .............. ،مضاد )تْنَسى( .............. ، جمع )َهَرم( .............، ُمَرادف )َصنعتَها( ...........

د - أَْكِمل اْلُجمل اآْلتية بِاْلَكلَمة اْلُمنَاِسبَة لََها :2نشاط
1 أَْصبح لَدّي ................... ِلَمْعرفة اْلَمِزيد َعن اْلقََضاء.

2 اْلعَالم يَْبحث َعن  .....................  َجِديد للّطاقة النِّظيفة .
3  ..................... العُلُوم ِهي اْلُمفَّضلة لَدَّي .

4  تَتَمنّى أُْختِي عندَما تَْكبُر أَن ..................... اْلعَالَم .
5  ..................... الثّْلج إِلى اْلَماء ِعْند تَعَّرضه لْلَحَرارة .

يتحول
مادة

شغف
تلف

مصدر

أَْنَشَطةُ َما بَْعَد اْلِقَراَءِة
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أ - اْقَرأ ثُّم ِصل :3نشاط

ب - َضع َخطًّا تْحت ِشْبه اْلُجملة فيَما يَِلي :3نشاط

2- اْلقََمر بَْين الّسحب.    1- اْلعُصفُور فِي اْلعُش .  
4- اْلُكرة خْلَف الّسور. 3- الثَّمار فَوق اأْلَغَصان .   

6- اْنَطلَق اْلحَصان بُِسْرَعة الّسهم . 5- أَْسأَل َعن َصِديِقي .    

ِحيح :3نشاط جـ - َضع َخطًّا تْحَت النَّْوع الصَّ

) َظْرف َمَكان - َظْرف َزَمان - َجار وَمْجُرور(  1- اأْلَْرض تَدُور َحْوَل نَْفِسَها .  
) َظْرف َمَكان - َظْرف َزَمان - َجار وَمْجُرور( 2- الَمَطر فِي الشَّتَاء .    
) َظْرف َمَكان - َظْرف َزَمان - َجار وَمْجُرور( 3- اْلُمعَلّم بَْين تاََلِميِذه .   
) َظْرف َمَكان - َظْرف َزَمان - َجار وَمْجُرور( 4- يَِطير الطَّائِر بَِجنَاَحْيه.  

َمَساءَعلَى اْلَمْكتَبفَْوَق اْلِمْقعَد َصبَاًحا

 اْختر اْلُجْملة الّصِحيِحة ِمّما يَِلي :
1- اْلُجمل الّتي أَتَّمت اْلَمْعنَى تَْنتَِهي ُكلَُّها بَِجار وَمْجُرور .
2- اْلُجمل الّتي أَتَّمت اْلَمْعنَى تَْنتَِهي ُكلَُّها  بَِظرف َمَكان .

3 - اْلُجمل الّتي أَتَّمت اْلَمْعنَى تَْنتَِهي ُكلَُّها  بَِظرف َزَمان .
4- اْلُجمل الّتي أَتَّمت اْلَمْعنَى تَْنتَِهي بـ ) َجار وَمْجُرور - َظْرفي الّزَمان واْلَمَكان ( .

الستنتاج شبه الجملة يتم به معنى الجملة ، ويتََكّون من ) َظْرفي الّزمان واْلَمكان أَو اْلَجار واْلَمجرور(.

4- أجلس3- أَْقرأ 2- اْلِكتَاب1- أَُمارس الّريَاَضة
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د - أَْكِمل َمْعنَى اْلُجْملَة بَِما ُهو َمْطلُوب بْين اْلقَْوَسين :3نشاط

) ِشْبه اْلُجْملة َظرف َمَكان (   1- اْلُجنُود ................................. .    
)ِشْبه اْلُجْملة َظرف َزَمان ( 2- تَِطير الّطيُور ................................. .     

) ِشْبه اْلُجْملة َجار وَمْجُرور ( 3- أَْحصُل علَى اْلَمْعلُوَمة  ................................. . 
) ِشْبه اْلُجْملة َجار وَمْجُرور  ( 4-أَْنتَِظُر اْلِقَطار ................................. .  

هـ - َعبّر َعن ُكّل ُصوَرة ُمْستَْخِدًما ِشْبه اْلُجْملة بِنَوعْيه :3نشاط

و - أَْكمل اْلِفْقَرة بِشبه ُجْملَة ِمّما بَْين اْلقَْوسين إِلتَمام اْلَمعنى :3نشاط
        ) َعلى ِصّحتنا - بَْين اْلِحين - ِعْندَ ُخُروجنا - َعن َمرض - بِالتّلفَاز (

» يَتحدّث اْلَجِميع ...................... اسُمه ُكورونَا ، ونَْسمع ...................... واآلخر َحِديثًا ................. 
يَُحذرنَا ِمنه َكَما أَّن أّمي تُِصر ...................... على اْرتِدَاء اْلِكَماَمات ِحفَاًظا.......................... «.

ز - اكتب قِصة ُمْستَِعينًا بالّصور اآلتِيَة ، ُمْستخِدًما ِشْبه اْلُجْملِة :3نشاط

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................
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أ - ُعد إلى َدْرس » رْحلَة الّشوكولتة« واْمأل اْلَجْدول :4نشاط

ب - أَِجب عن اْلَسئلة اآلتِية ُمْستخدًما ِشبه اْلُجملة بِنَوعيّه )اْلَجارواْلَمْجرور - الّظرف( :4نشاط

1- أَْين يِقف اْلعُصفُور ؟
اْلجار والَمْجُرور : ............................. .	 
الّظرف : ............................. . 	 

2- َمتَى تَْصُحو ِمن نُْوِمك ؟
اْلجار والَمْجُرور : ............................. .	 
الّظرف : ............................. .  	 

3- أَْين يَِعيش السََّمك ؟
اْلجار والَمْجُرور : ............................. .	 
الّظرف : ............................. . 	 

جـ - اْستَخدم ِشْبه اْلُجْملة في كتَابَة قِّصة ، ُمْستَعينًا بَِما يَِلي :4نشاط
) صبَاًحا - بِالقَطار - لَْيال - ُشُروق - فِي اْلعَمل - إِلَى اْلبَْيت (

نَْوُعَها شْبه جْملَة نَْوُعَها شْبه جْملَة

.......................... ................................... .......................... ...................................

.......................... ................................... .......................... ...................................

.......................... ................................... .......................... ...................................

............................................................................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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أ - َطلَب ِمْنك تَْصِميم إِْعاَلن ِلََحد اْلَمَصانع بَْعد ِزيَارتِه ، أَي مْصنَع 5نشاط
    تُِحب أْن تَُزور ؟ ولَماذا وكْيَف سيَُكون التّْصِميم ؟

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ملزيد من التقييمات و االختبارات
 انظر امللحق اآخر الكتاب

ب - َما أَْكلَتُك اْلُمفَضلَة ؟ اْبَحث َعن َمَراِحل ُصْنِعَها وَشاِرْكَها َمع ُزَماَلئِك . 5ّنشاط

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

جـ - اْكتُب َما يُْملَى علَْيك  . 5نشاط

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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أَْكِمل َما يَِلي  ، َوَضع َما تَأْتِي بِه فِي ُجْملٍَة : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القواعد النحوية : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
بِِسيّارة اْلَمدرسة فِي َطريقنَا إِلى اْلَْهَراَمات، َكان ُكل منّا قَد أَْحَضر بَْعض اْلَْطِعَمة الّتِي يُِحبَّها 

ليَتنَاولََها فِي الّرحلة، وكنت أَْجلس بُِجوار َصِديِقي )َمجدي( نَتََشارك بْعض اْلطِعَمة.

أ. َمْعنَى َكِلَمة )بجوار( .   ................................................................................................ 
ب. ُمضاد َكِلَمة) يُحبّها( .  ...............................................................................................   

ج. مْفرد َكِلَمة )األطعمة( . .............................................................................................  
د. َجْمع َكِلَمة ) الَرْحلة(.  .................................................................................................   

أ. أْين تَوجهت الّرحلة؟
...........................................................................................................................   

ب. َماذا أَْحضر الّصديقَان للّرحلة؟ وَما رأيُك فِي تَشاركهَما بَعض اأْلَطِعَمة؟
...........................................................................................................................   

ج. َماذَا أْعَطى الّصديقَان ُكل ِمْنُهَما ِلألخر؟
...........................................................................................................................   

د. َكيف عِرف الّصديق )مجدي( الشوكوالته المفّضلَة عْند َصِديقه )مراد(؟
...........................................................................................................................   

) ثَّن الجملة وغير مايلزم ( أ. هي ُمعلّمة ُمْخلَصة.    
) صوب الخطأ ( ب. الّصاِدقَان َمْحبُوبين.   

) شبه جملة وبين نوعها ( ج. المَسافر عائدًا ...................... .  
) خبر وبين عالمة إعرابه (  د. المعلُّمون .......................   

) ضع خطًّا تحت الظرف وبين نوعه ( هـ. الُمَهْندسة بين العمال.   
) فعل مناسب (  و. ...................... الّسائَِحات بالطَّائِرة.  

بكــــارأنشطة

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
مان ومن َخالد أَن يتََخيّل أنّه  َطلَب ُمعَلّم اللغة العربية من َسامر أن يتخيّل أنَّه ظرف الزَّ

َظْرف الَمَكان وطلب من ُكّل منهما أَن يَتَحّدث عن نَفسه فماذا يقول كل منهما ؟
.........................................................................................................................  
.........................................................................................................................  
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أَْكِمل َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
د/مجدي على ُعَجالة وتَشّوق: احِك لي عن هذه الرحلة، أجاب مراد الّشوكولتة تُصنع من 

َمادة الَكاكاو الذي يستخرج من ثمار َشَجرة الكاكاو، بَْعد أن يَتِم تَْسخين بُذُوره ِلَدَرَجة َحَرارة 
محدّدة ،تُتَْرك بضعة أيام َحتّى تتََخّمر ويَتََحّول لَونُها إلى اللّون البُني اْلُمْعتَاد للكاكاو.

أ. َمْعنَى َكِلَمة )ُعَجالة(  )اْلُمعتاد(  )يَتَحّول( ...................... ، ...................... ،......................   
ب. ُمضاد َكِلَمة )تََشّوق(  )يَتََحّول( ...................... ، ......................    

ج. مْفرد َكِلَمة )ثَِمار(  )أيَّام( ...................... ، ......................   
د. َجْمع َكِلَمة )الّرحْلة( )َشْجَرة( )اللّون( ...................... ، ......................، ...................... 

ا ومجروًرا( أ. هات من الفقرة )جملة فعلية وبين رْكنَيها - فعاًل لأْلَمر - اسًما لإِلشارة - َجارًّ
...........................................................................................................................   

ب. َكْيَف يتََحّول اْلَكاكاو إلى شوكوالتة؟
 ...........................................................................................................................   

ج. بم يَتَلذذ ُمراد فِي طعَاِمه ؟
...........................................................................................................................   

د. ما فَائِدة الّشوكوالتة لإلنسان؟ ولماذا ال نكثر منها؟

 أ. ضع خطًّا تَحَت ِشْبه اْلُجملة وبَْين نَْوَعها.    
...................................................... ب. يَْنطلق اأْلَسد َوَراء اْلغَزال .    
...................................................... ج. الّرحلة إِلى اإلسْكنّدرية َصباًحا.    
......................................................  د. يَعُود الفاّلح من اْلَحقل وُهو يْحِمل فَوق َكتفه فأًسا. 

هـ. بين عاَلمة إِعراب َما تَْحتَه َخط واْذُكر الّسبب.  
* الُمعلَمات ُمطوَرات للتّعليم. * يِعيش اْلِمْصريُون فِي أمن.     

* نَبَات اْلَكاكاو ُمفيد فِي الّصنَاعة. * يَْعَمل اْلُمهندَسان بِعَِزيَمة     

بكــــارأنشطة

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
دوره  و  الفاعل  سيقوله  ما  اكتب  المسرح.  خشبة  على  وتتحدث  الفاعل  أنك  تََخيل 

بالجملة الفعلية  وعالمات إعرابه وأمثلة لذلك.

القواعد النحوية : 3
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هات من الفقرة ما يلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

3 أَْكمل بَِما ُهو َمْطلُوب بين القوسين

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
الُمثِير لاْلهتَمام أَن الّدول الّرئيسية الُمنتجة للَكاكاو ل تُعد َمراكز َرئيسة ِلُصنع الشوكولتة، 

فهي تُْنتَج في بِاَلد وتُْصنَع في بِاَلد أُْخَرى والَمكّسرات الَّتِى تُوضع بداخِلَها تَأْتِي ِمن بَلَد 
ُمختلف أحيانًا، ِلذَا أرى العَالَم فيها.

أ. َمْعنَى َكِلَمة ) تُْعتبر( ) أَوقاتًا ( ........................... ، ........................... 
ب. ُمضاد َكِلَمة )تُْستَهلك( ) ُمتََشابه( ........................... ، ...........................
ج. َجْمع َكِلَمة )بَلَد( ) الدّولة( ...........................  ، ...........................  

د. ُمْفَرد َكِلَمة )اْلعَوالم( ) االْهتَماَمات( ........................... ، ........................... 

أ. استخرج من الفقرة :
- جاًرا مجروًرا : ..................................   - ظرفًا وبين نوعه : ...........................  
- اسًما وبين عالمته : ...........................  - فعاًل وبين نوعه : ...............................    
ب. ما المثير لالهتمام في رحلة صناعة الشوكوالتة ؟....................................................................
ج. لماذا يرى مجدي العالم في الشوكوالتة ؟......................................................................................
د. ماذا تمنى مجدي في النهاية ؟ وبم رد عليه مراد؟.......................................................................

)فعاًل مناسبًا( أ- التّْلِميذَاِن .........................................   
) خبًرا مرفوًعا وعالمة رفعه الواو( ب-اْلعُّماُل .........................................   

) فاعاًل مناسبًا( ج. تَأْتي ......................................... من أْعَماِلهن.  
)حول الجملة إلى جملة اسمية( د. يَْستخدم الّرّكاب ِحَزام اأْلَمان.   
)ضع شبه جملة جارومجرور( هـ. يَْنَطِلق الّصاُروخ ............................................. 
)  ضع شبه جملة ظرف زمان( ال ..................................... إلَى اْلَمْصنع.  و. يَْذهب اْلعمَّ

بكــــارأنشطة

التَّْعبِير الِكتَابِي : المواد الخام متنوعة ومصادرها مختلفة. 4
تخيل أن المواد الخام أشخاصا تتحدث عن نفسها فاكتب مايقوله كل شخص عن مصدره .
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اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
المكّسَرات ِهي نَوع ِمن اْلُحبوب الّزيتية الَمْوُجودة َداِخل قْشرة اْلفَاِكهة تُْستخدم فِي ِصنَاعة 
اْلعَديد ِمن المنتََجات اْلِغذَائية فِي َجِميع أَْنَحاء اْلعَالم وتَُؤخذ اْلبُذُور ِمن الثَّمار اْلَموُجودة فِي 
قْشرة اْلفَاكهة بشكِلَها الُمْعتَاد مثل اْلبُندق واللّوز واْلَجوز ويَتِم ِصنَاعة َوَجبَات خِفيفَة ِمْنَها 

زَمة لْلِقيَام بِاْلَْعَمال اْليَْوِمية. لتُمدَّ اْلِجسم بِالّطاقة الالَّ

) القُّوة - القُْدرة - االثنَان معًا(. أ. َمْعنَى َكِلَمة  )الطاقة(...........................   
) الَمْعُهودة - الّسابقة - الَمْفقُودة(. ب. ُمضاد َكِلَمة )الَمْوُجودة( ...........................  

) الفَاكهي - الفََواكه - االثنَان معًا( ج. َجْمع َكِلَمة  )الفاكهة( ...........................  
)نَاِحية - نَْحلة - نَْحو(. د. ُمْفَرد َكِلَمة  )أنحاء( ...........................   

أ. َهات من اْلِفْقَرة :
- َجْمعًا وبَْين نوعه : ........................................    - َضميًرا وبين نَوعه : ...........................   

- ِشْبه ُجْملة جاًرا وَمجروًرا : ........................    - ِشْبه ُجْملة ظرفًا : .................................   
ج. فِيم نَْستخدم الِمكسَرات ؟............................................................................................................................
د. للِمكسرات أَهِميّة لْلجسم وّضْحَها.............................................................................................................

نَوع َما تَْحته َخط ِشبه ُجْملَة ظْرف َزَمان.  أ. تَِعيش اأْلَسماك تَحت الَماء   
نَوع َما تَْحته َخط ِشبه ُجْملَة َظْرف مكان. ب. ينطلق السهم من القوس.   

نَوع َما تَْحته َخط ِشبه ُجْملَة َجار وَمْجُرور. ج. تضع الكتب فوق المكتب.   
......................................................  د. أْنَواع شبه اْلُجْملة أَْربعة أَْنَواع.  

تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَْدِريب َعلَى الْختِبَاَرات
1

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
اكتب حواًرا بين الحاسب اآللي والكتاب عن أهمية كل منهما وكيفية الستفادة منها.

.........................................................................................................................  

.........................................................................................................................  

ا بَْيَن القَْوَسْين : اْختَر الصَّواَب ِممَّ 1

َصوب اْلَخطأ فِيَما يَِلي : 3

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2
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تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتَْدِريب َعلَى الْختِبَاَرات

2

َهـات ِمَن الِفْقَرة َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

اْقَرأ ثُم أَِجب : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
نسان اْليَْوميّة وَليمْكن الْستِغنَاء  الّصابُون ِمن أَهم الّصنَاعات الّتي تُشكل ُجزًءا ِمن َحيَاة اإْلِ

عنه، َحيث َل يُوجد بَيت يَْخلُو من الّصابون فَهو ِمن الّصناعات الّتي اْنتََشرت ُمنذ آلف الّسنين 
ابُون ُمنَّظف َعام إِلزالة الّدُهون وإَِزالَة  ولزالَت حتّى هذا اليوم تتَطّور مع اْلَحيَاة اْلعَْصريّة والصَّ

الَجَراثيم والميكُروبَات من اليِدي.

.................................................... أ. َمْعنَى َكِلَمة ) يْفُرغ - اْلَحيَاة اْلَحِديثة (  

.................................................... ب. ُمضاد َكِلَمة ) االحتِيَاج - تَثْبِيت(   

.................................................... ج. ُمْفَرد َكِلَمة  )اْليد - الّصنَاَعة(   

.................................................... د. َجْمع َكِلَمة  )األنَاسي - اْلَحيَوات(   

أ. هات من الفقرة )اسًما َمْوُصوال - فعاًل وبين نَْوعه - َكِلمة علَى وْزن ُملَّطف - اْسًما لإِلَشارة(
.............................................................................................................................................  

ب. لماذا ال يمكن االستغناء عن الصابون؟
.............................................................................................................................................  

ج. فيم نستفيد بالصابون؟
.............................................................................................................................................  

د. اكتب عن منظفات أْخرى نَستخدُمَها في حياتنا اليومية وأهميتها.
.............................................................................................................................................  

» السََّماء َصافِية فِي فَْصل الّربِيع، ويَْمتَِلئ اْلَجو بالنّسيم اْلعَِليل َصباًحا ويَْنَطلق الُمَسافرون 
والُمغَاَمَرات لِزيَارة الَواَحات فِي ِمْصر فِي فَْصل الّربِيع«   
1. بين عالمة إعراب ماتحته خط مع بيان السبب واإلعراب.  

2. هات من الفقرة السابقة )شبه جملة جاًرا ومجروًرا - شبه جملة َظْرف زمان - جمع مؤنّث َسالًما(
 د. ثن واْجَمع ما تحتة خط وغير ما يلزم.  

1. الّطفل يُذَاكر دُُروسه.  ..........................................................................................................  
2. هذا َشاِرع نِظيف.       .........................................................................................................  

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
اْكتب َمْسرحية بعنوان »ِرْحلة َعِصير اْلقَصب« ِمن اْلُحقُول إلى بائع السكر في الَمتَاِجر.
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أ - استَْخِرج من اْلُمعَجم َمعَانِي اْلَكِلَمات اآلتِيَة ثُّم َضْعَها فِي ُجْملة :2نشاط

نَص مْعلُوَماتي :  التّبَادل التَّجاري

ْر :1 َفكِّ
نشاط : أََماَمك ُصورة ِلَطِريقَة نَْقل البََضائع بَْين الّدول قَِديًما ، َما رأيُك     نشاط

فِي َهِذه الّطريقة وَما الّصعوبَات الّتي َكانُوا يُواُجهونََها ِمن ُوجهة نََظِرك ؟ 
َوَكيف َصارت التَّجارة اآلن؟

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

اْلُجْملة الَمْعنَى اْلَكِلَمة

........................................................................ .......................... َمّر

........................................................................ .......................... تَْلبِيَة

........................................................................ .......................... الَمْنفَعَة

........................................................................ .......................... يَْقتَصر

........................................................................ .......................... َحبَا

........................................................................ .......................... تَْنِشيط

أَْنَشَطةُ َما قَْبَل اْلِقَراَءِة
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نَص مْعلُوَماتي :  التّبَادل التَّجاري

اْلعَْصر  بدَاية  التّاِريخ مْنذُ  َمّر  اْلبَشر علَى  بَِها  قَام  الّتِي  اأْلَْنِشطة  أََهّم  أَحد  التَّجاري  التّبادُل  يًعَد 
ْنَسان اَل يُْمكنُه اْلعَيش بُمفَرده وُكّل ِمنا يَُكّمل اأْلَخر ، َكَما أَنّه اَل يَْستَطيع تَْلبِية ُكّل  الَحَجِري فَاإْلِ
اْحتِيَاَجات ِلنَفسه ، فََظهر نَِظام الُمقَايََضة وُهو نَظام يَقُوم َعلَى الَمنفعة وُمبَادلَة َشيء بَأَخر ، فَِمن 
يَْمتَلك َشْيئا اَل يَْحتَاج إِلَيه ويُِريد َشْيئًا يَْمتَلُكه َشْخص أََخر فيَقُوَمان باْستِْبدَال َما يَْمتَلكاِن ، وَكان 

ذلك بِدَاية التَّبَادل التَّجاري .
 ، ُكلّه  اْلعَالم  لتَتَناول  خَرجت  بل  فَقَط  البَلدَة  ُسّكان  بَين  الّسلع  تبَادُل  َعلَى  الُمقَايََضة  تتَوقّف  لم 
فظهرت اْلقَوافل التّجارية َسَواء أََكانت الّصحَراويَة أَم اْلبَحَرية َحْول األَْنَهار واْلُمِحيَطات لتَْربُط 
الّشرق باْلغَْرب . لَْم يَْقتَصر دَْور القََوافل التََّجارية »الُّمقَايَضة« فَقَط على تبَادُل الّسلع ، بَل َكانَت 
هنَاك ُمقَايَضة اْلَخدََمات وَكِذلك الُمقَايَضة اإلعاَلنية الّتي ال تَزال َمْوجودة حتَّي اآلن ، وَرَسمت 
بدَايَات التَّطور اْلَحَضاري ، فَقَد َكان التَّجار الِّذين يَْذَهبُون فِي َهِذه اْلقََوافل اَل يَْحِملُون بََضائِعَهم 
ون َعلَْيَها لتُْصبح التَّجارة أَْكثَر ِمن نََشاط  فَقَط ، بَل يَْنِقلُون َمعَهم ثقَافَات بِاَلدهم واْلبِاَلد الّتي يُمرُّ

اْقتَِصادي.

1- المقايضة كانت بِدَاية فِْكرة التَّبَادل التَّجاري.       )        (
2- تبَادل الّسِلع َكان يَْقتَصِر علَى سّكان اْلبلدة اْلَواحدة فَقط .     )        (
3- القََوافل التَّجارية َرَسَمت بِدَاية التََّطّور اْلَحَضاري بَْين دُول اْلعَالم .    )        (

أجب عن السؤال التالي :
َكيف تَتَوقع أَن تَتَطور اْلقََوافل التَّجارية في ِظل التَّطّور الِّذي نِعيش فِيه اآْلن ؟ 

وأِلَن هللا َحبَا ِمْصر بَمْوقع متَميز ، وبَسَواعد أَْبنَائِها شقّوا قنَاة الّسويس؛ اأْلَمر الِّذي َجعَل ِمصر 
حلقَة وْصل بَْين قَاّرتَي آسيَا وإْفِريقيَا وَجعَلََها أَْيًضا تَْستَِفيد ِمن تِْلك اْلقََوافِل والّسفن ، فقَد َكانت 
كلََّما َمّرت بها قَافِلة أَو َسِفينَة نَقَلت لََها ثَقَافَات اْلبِاَلد الّتِي َمرت بِها لتُْصبَِح ِمْصر نُْقِطة اْلتِقَاء 

َحَضاِرية وثَقَافِيّة .
َمع ُظُهور النّقُود تََوقّفت بْعُض عَمِليَّات الُمقَايَضة، لَكن التّبَادل التَّجاري لَم يَتَوقّف بَل َزاد َمع 
فاآلن  الدّْوِلية،  التَّجارة  فِي  ُمتََخّصصة  وَشِرَكات  َمَواقِع  انتََشرت  التّكنولوجي، حْيُث  التّطور 

يُْمكنُك َطلَُب أي ُمْنتج من أي دَْولة  من خاَلل َشبكة اْلمعلوَمات الدّوليّة.
لذا ، علينا أْن نُقَدر أَهِميّة التّبَادل التَّجاري َمع اْلعَالم من حْوِلنَا ، فَُهو يْعَمل علَي تَْقِوية اْلعاََلقَات 
االقتَصاِديّة الدّولّية عن طِريق تَْنِشيط َحَركة انتِقَال وتَبَادُل الّسلع َعْبر فَتْح أْسَواق َجِديدَة بِدُوٍل 

أُْخرى.

ب - ضْع َعاَلَمة ) √ ( أََمام اْلِعبَارة الّصِحيحة وَعاَلَمة ) × ( أََمام غْيرالصحيحة:2نشاط
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الُمْعَجم اللُّغَِوي
معناهاالكلمة 

يُعتبريُعدُّ
َمدَىَمرَّ

استجابةتلبية
مبادلة السلعالمقايضة

أنعمَحبَا
حفُرواشقُّوا

معناهاالكلمة 
تقابلالتقاء
العمالت - األموالالنقود

زيادة نشاطتنشيط
الناسالبشر
الفائدةالمنفعة
تقف عندتقتصر

معناهاالكلمة 
المنتجاتالسلع

التقدمالتطور
الزمنالعصر
اْلتِقَاءَوْصل

مضادهاالكلمة 
نهايةبداية
الموتالعيش
األولاآلخر
الضَّررالمنفعة
دخلتخرجت

مضادهاالكلمة 
حرم ومنعحبا
ردمواشقُّوا
فصل - تباعدوصل

تباعدالتقاء
اختفاءظهور

مضادهاالكلمة 
استمرتتوقفت
قلَّزاد

التخلفالتطور
انحسرتانتشرت

َغْلقفَتْح

مفردهاالكلمة 
التاجرالتّجار

بضاعةبضائع 
ثقافةثقافات
بلدبالد

ساعدسواعد

مفردهاالكلمة 
النشاطاألنشطة
احتياجاحتياجات

ساكنسكان
القافلة القوافل
دولةدول

مفردهاالكلمة 
السفينةالسفن

عمليةعمليات
موقعمواقع

شركةشركات
العالقةالعالقات

جمعهاالكلمة 
أحادأحد
بداياتبداية

العصورالعصر
األناسياإلنسان
اآلخروناآلخر

جمعهاالكلمة 
أنظمةنظام
أشياءشيء
أشخاصشخص

أدواردور

التطوراتالتطور

جمعهاالكلمة 
مواقعموقع

متميّزونمتميّز

قنواتقناة

المورالمر

قوافلقافلة
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؟ ملخص الدرس
جس و

 َمتَى اْنَحَسرت َعَمِليات الُمقَايَضة ؟

 َكْيف تَأَثَّر التبَادل التَُّجاري بِالتْطوير التُّْكنولوجي؟

 َما أَْهِميَّة التَّبَادل التَُّجاري َمع العَالم  ؟

َكيَف َساَعدت قَنَاة الّسويس فِي تَْنِشيط التَّجارة العَالَِمية  ؟

 - اْنَحَسرت َعَمِليات الُمقَايََضة َمع ُظُهور النُّقُود ولَِكن التَّبَادل التَُّجاري لَم يَتََوقف . 

 - َزاد التبَادل التُّجاري َمع التَّطور التكنولوجي َحيث اْنتََشرت َموانِع وَشرَكات ُمتََخِصَصة 
    فِي التّجارة الدَّوِليَة  . 

 - يَْعَمل َعلَى تَْقِوية الِعالقَات الْقتَِصادية الدَّوليَة َعن َطِريق تَْنِشيط َحَركة اْنتِقَال وتَبَادل الّسلع ،
   وَكذلك نَْقل الثَّقَافَات .  

 - َجعَلَت قَنَاة الّسويس ِمْصر َحلَقَة َوْصل بَين قَارتي آسيَا وأفريقيَا  .

ِلماَذا لَجأ البَشر للتَّباُدل التَُّجاري ؟
 - لََجأ البََشر للتَّبَادل التُّجاري ، َحتى يَْستَطيع تَْلبيَة اْحتياَجاته فَاإلْنَسان ل يَستِطيع العَيش بُِمْفرده .

س

ما المقُصود بالتباُدل التُجاِري ؟
 - هو نَشاط اقتَصادي يَقُوم به البََشر ، ويَهدف إلَى تبَاُدل الِسلع . 

س

َمتَى َعرف اإلْنَسان التَبَادل التَجاري ؟
 - َعرف اإلْنَسان التَبَادل التَُجاري َعلى َمر التَّاريخ مْنذ العَصر الَحجري .

س

َماذا تَعِرف َعن نَِظام .. الُمقَايََضة .. ؟
 - ُهو نَِظام اْقتَِصادي يَقوم َعلى تَبادل الّسلع والُمنتَجات .

س

ما أنَواع القَوافل التَُّجاريَة ؟
 - ُهناك قَوافِل تُجاريَة بََحرية ، َصحراوية ، بَحرية .

س

َما ُدور القََوافل التَُّجاريَة ؟
 - ُدور القَوافل التُّجارية ، تَبَادل الّسلع والُمنتََجات ، أو البَيع والّشراء ، وُمقَايَضة الَخدَمات ، 

    وَكذلك الُمقايَضة اإلْعالنيَة .

س

س

َرَسَمت القَوافِل التَُّجاريَة بِداية التَّطور التُّجاِري . وّضح ذَِلك ؟
 - َكاَن التَُّجار يَْذَهبُون ِلنَقل بََضائعهم ،، وَكذلك ثَقافَات بِالدهم لتِلك البِالد .

س

س

س

س

لَت التجارة . اذكرها  ؟ أْنعَم هللا علَى ِمصر بِنعَمة َكبِيَرة َسهَّ
 - أنعم هللا علَى ِمصر بَموقِع ُمتَميز ، وَخاَصة بَعَد َحْفر قَنَاة الّسويس  .

س
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قائمة 2قائمة 1
- أذهب إلى المدرسة صباًحا.

- استمر االمتحان ساعة .
- نذهب إلى االسكندرية صيفًا .

- يقف المعلم أمام التالميذ.
- تسير السيّارة عبر الطريق.

- وضعُت الكتاب فوق المكتب .

*1- ظرف الزمان وظرف المكان من األسماء .
       الحظ األمثلة في المجموعة ) أ ( ) صباًحا - ساعة - صيفًا (

 2- ظرف الزمان يدل على الوقت .
  الحظ المجموعة )ب( تجد الكلمات ) أمام - يمين - فوق ( 

3- ظرف المكان يدل على المكان . 
4- هناك بعض الظروف تدل على الزمان أو المكان حسب سياق الجملة 

مثل ) عند - قبل - بعد - بين .... إلخ (.   
5- أداة االستفهام التي نسأل بها عن ظرف الزمان هي ) متى( . 
6- أداة االستفهام التي نسأل بها عن ظرف المكان هي ) أين( . 

النَّْحـــو

اقرأ ولحظ واكتشف

لحظ

ثانيا : حروف الجر
 حروف الجر مثل ) ِمن - في - عن - على - إلى - الباء - الالم - الكاف ( 

وهي حروف تسبق االسم ، وهي ال تمثل معنى بمفردها ولها معنى إذا جاءت مع غيرها 
من الكالم  .

ثالثا : شبه الجملة

جار وجرور      
) حرف جر+ اسم مجرور (

ظرفًا
) زمان - مكان (

شبه الجملة 

أول : ظرف الزمان وظرف المكان 
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) ظرف زمان - ظرف مكان (  -  تشرق الشمس صباًحا ظرف.   
) ظرف زمان - ظرف مكان ( - وصل عمي أمس ظرف.    
) ظرف زمان - ظرف مكان ( - يستيقظ والدي قبل الفجر ظرف.   
) ظرف زمان - ظرف مكان ( - قابلت صديقي قبل المدرسة ظرف   
) ظرف زمان - ظرف مكان ( - ينتشر أبو قردان وسط الحقول ظرف.  
) ظرف زمان - ظرف مكان ( - تعطلت السيارة في منتصف الطريق ظرف. 
) ظرف زمان - ظرف مكان ( - سمعت صوت البلبل منتصف الليل ظرف.  

اختر الصواب مما بين القوسين : 1

أكمل بجملة فعلية تحتوي ظرف زمان : 2

أكمل بجملة تحتوي ظرف مكان : 3

اختر ظرف زمان مناسب : 4

اأن�شطة بكار على القواعد النحوية

- متى تذهب إلي اإلسكندرية؟
............................................................................ 

- متى تخلد إلي النوم؟
............................................................................ 

- متى تلعب مع أصحابك؟
........................................................................... 

- أين يعيش النحل؟ ........................................................................

- أين تقع قناة السويس؟ .................................................................
- أين تسير السيارات؟....................................................................

) يوم - أمام - خلف ( أ- نذهب إلي جدي ............................. الجمعة.  
) شماال - اآلن - جنوبًا ( ب- تلقيت خبر نجاحي ..............................  
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جـ - أَِجب َعن الْسئِلة اآلتيَة :2نشاط

) أ ( أَْكِمل :
أ -  َكيف بَدأَت فِْكَرة التَّبَادل التَُّجاِري ؟ وَكيف َوَصِلت فِي َزَمننا الُمعَاِصر؟

. ........................................................................................................................................................  
ب - للُمقَايَضة أَْدَوار َعِديدَة ، اْذكرَها .

  ........................................................................................................................................................   
جـ - َما أََهميَّة التََّطور التكنولُوجي فِي َعَملية التَّبَادل التُّجاِري؟

. ........................................................................................................................................................  
) 2 ( اْستَْخِرج ِمن النَّص :

َجْمع )قَافِلَة( ...................................     ،  ُمْفَرد )ُمنَتََجات( .............................   
ُمَضاد )اْختَفَت( .............................   ، ُمراِدف )َشأن( ................................   

د - َرتّب الَْحُرف التِي بَْين القَْوَسين ِلتَْحُصل َعلَي ُمراِدف الَكِلَمة الُملَونة :2نشاط

فِي العْصر الِفرُعوني
َكانَت اللَّغة الُمْستَخدمة

ِهي الهيروغليفية .
) ن - ز - م (

1

َعِمي الْكبر لَه أْسلوب 
ُمْختلف فِي َسرد 

القصص .
) م - ت - ي - ز- م (

4
فِي َمدينتنا ميناء َكبير 

ِلنَقل البََضائع. 
) س - ع - ل (

5

َشقَّت أَمي َطريقا َطويال 
لتنهي ِدَراستها الَجاِمعية.

) ت - ق - ط - ع 
 )

2
 النَّفَق الَجديد َربط بَين 

َضفَتي النَّهر.
) ص - ل - و (

3

..............................

............................................................

............................................................

أَْنَشَطةُ َما بَْعَد اْلِقَراَءِة
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ا يَلَي :3نشاط ) أ ( - أَِجب َعمَّ

َمان َوالَمَكان ِمن ............................ )الَْسَماء - الَْفعال - الُحُروف( . 1- ُظُروف الزَّ
َمان َعلي )الَوْقت - الَمَكان( ويَدُّل َظْرف الَمَكان َعلَي )الَوْقت - الَمَكان( . 2 - يَدُّل َظْرف الزَّ

مان .  3 - تُْستَْخدم أَدَاة االْستِفََهام ............................ فِي السُّؤال َعن َظرف الزَّ
4 - تُْستَْخدم أَدَاة االْستِفََهام  ............................ فِي السُّؤال َعن َظرف الَمَكان .

)ب( - حدد الظرف في الجمل التية، ثم اذكر نوعه :3نشاط
)الظَّْرف : .................. ، نَْوعه : .................. ( . 1- َجلَس التّلميذ يَمين البَاب.    
)الظَّْرف : .................. ، نَْوعه : .................. ( . 2- َوَصْلُت َمَساء .     
)الظَّْرف : .................. ، نَْوعه : .................. ( . 3- تَنَاَولت َوْجبَة الغَداء َعْصرا.  
)الظَّْرف : .................. ، نَْوعه : ................. ( . 4- اْختَفَت الطَّائَِرة بَين الّسَحاب.  

)جـ( - ضع ظرفا مناسبا، ثم حدد نوعه :3نشاط

) َظْرف ............................ ( . 1- َطار العُْصفُور ............................ الشََّجَرة.  

) َظْرف ............................ ( . 2- نَاَم الفَتَي ............................ .     
) َظْرف ............................ (  . 3- وَجْدتُّ الَمفاتيح ............................ الَمْكتب.  
) َظْرف ............................ (  . 4- وَصَل الِقَطار ............................ .   

مان أَو الَمَكان ِلتَُكّون ُجُمال ُمِفيدة :3نشاط )د( - استَْخدم الَكلَمات اآلتيَة َمع َظْرف الزَّ

ح - الشَّْمس - الَحقل ( ) الطُّيُور - الَمْنِزل - الفاَلَّ    
. ..................................................... -2    . ..................................................... - 1
. ..................................................... -4    . ..................................................... - 3

  . ..................................................... - 5

)هـ( - اْستَْخِدم الُجَمل السَّابِقَة فِي ِكتَابَة قِصَّة ِمن َخيَالك :3نشاط

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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» يُعَد التَّْطعيم َحجر األَساس للّصَحة العَاَمة ووِسيلَة يَتم بِواسطتَها ِحمايَة الشَّْخص ِمن اإلَصابَة بِاألْمَراض 
الُمْعدية ، َوكذلك يُعَد الَوِسيلَة األولي ِلُمساَعدة الِجسم فِي ُمقاوَمة األْمراض واألوبِئَة «.

و - اْمأل الَجْدَول بَْعد قَِراَءة الِفْقَرة اآلتيَة :3نشاط

)ز( - َضع َحْرف الَجر الُمنَاِسب إلتَْمام َمْعنَي الِفْقرة :3نشاط

 ) َعلَي - من - بـ - إلي (
» التَّْطِعيم يُْنقذ َحيَاة الّطفل ................. الَموت ؛ ألن بْعض األْمَراض قَد تُؤدي ................. الوفَاة ، وقَد اْختَفت  

ة أَْبنائنا «.    بَْعض األْمَراض ................. َسبب فَاِعلية التَّْطِعيَمات ، فَيَِجب تَنَاولَها ِحفَاًظا ................. ِصحَّ

)ح( - اْستَْخدم ُحُروف الَجر َمع الَكِلَمات اآلتِيَة ِلتَُكون فِْقَرة ِمن أَْربَعَة أْسُطر:3نشاط
) مصر - السكندرية - البحر- مشاهدة - الستمتاع - السيارة - القطار- الصيف (

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

)ط( - أَْخَطأ الّطْفل فِي أَثْنَاء اْستِْخَدام ُحُروف الَجر َمع الْسَماء  3نشاط
        َساِعده وَصوب الَخطأ :

االسم المجروراالسم المجرورحرف الجر حرف الجر
................................................

................................................

........................

........................

........................

........................

........................

........................ ................................................

» أذهب للمدرسة بالسيارة وأجلس على مقعد ، وأكون مع 
األطفال الصغار كمعلم ، فأساعدهم على جلوس في أماكنهم «.

......................................................................................................

..................................................................................... ................

.................................................................... .................................

................................................... ..................................................
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» َعادة َما تَُهاِجر الطُّيُور فِي الَصْيف َشَماًل َهَربا ِمن اْرتِفَاع َدَرَجات الَحَرارة ، وتَُهاِجر َجنُوبًا إلَي الَمنَاِطق 
الْكثَر ِدْفئا ِلفَْصل الّشتَاء.. تَتَغَذَّي بَْعض الطُّيُور َعلَى ُطول الطَِّريق، وِلنَتَجنب بَْعض الَحيوانَات الُمْفتَرسة 
فَإن ُمْعظمَها يَِطير لَْياًل فِي أَْسَراب َصِغيرة، َوُهو َما يَْسَمح لََها بِتَنَاول الطَّعام فِي أَثْنَاء النََّهار ، وِمنَها ِمن 
َل يَأُْكل ِلعَدَّة أَسابِيع فِي ِخاَلل الِهْجَرة فَِهي تَْعتَِمد َعلَى الَْكل قَْبل الِهْجرة وتَْخِزين الدُّهون التِي تُْسهم فِي 

امَدادَها بِالطَّاقة فِي أَثْنَاء الّرْحلة «.

)أ( - أَِجب َعن الْسئِلَة اآلتيَة ُمْستَْخِدًما شبة الجملة كما هو مطلوب بين  4نشاط
       القَوَسين :

)ب( - اْستَْخِدم الَكِلَمات اآلتِيَة َمع ِشْبه الُجْملَة بَنَوَعيه ِلتَُكون ُجَماًل ُمِفيدة :4نشاط

ُهور - َسنَاء - َطابَا ( )الَسد - الزُّ
الَجار والَمْجُرور : ............................................... . 1- الظَّْرف : ............................................... 
الَجار والَمْجُرور : ............................................... . 2- الظَّْرف : ............................................... 
الَجار والَمْجُرور : ............................................... . 3- الظَّْرف : ............................................... 
الَجار والَمْجُرور : ............................................... . 4- الظَّْرف : ............................................... 

)ج( - يَتَعَرض العَالَم ِلوبَاء َخِطير اسمه »كورونا« ويَُكلف َهذا الَوبَاء العَالَم4نشاط
        َكثِيرا ِمن الْرَواح ، اْكتُب َعن َكْيِفيَة ُمَواَجهته ُمْستَخدًما ِشْبة الُجْملَة :

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1- أَْيَن تَُهاِجر الطُّيور فِي الصَّيف ؟

3- كيف تطير ليال ؟

2- أَْين تَُهاِجر فِي الّشتَاء ؟

4- إلي أين تهاجر الطيور في الجنوب ؟

)أَِجب ُمْستَخدما الظَّرف(
................................................................

)أجب مستخدما الظرف(
................................................................

)أَِجب ُمْستَخدما الظَّرف(
................................................................

)أجب مستخدما الظرف(
................................................................
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أ - تََخيَّل نَْفَسك فِي العَْصر السَّابِق وَعلَْيك أَْن تَُسافِر بَْين الدَُّول ُمْستَْخِدًما الِجَمال 5نشاط
ِلتَبِيع بََضائِع ، َماذَا َستَأُخذ َمعَك ؟ َوأَي ِطِريق َستَْسلك وَمن تُِحب أن يَُر افقك ؟

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

ب - ِلموقِع ِمصر أهميَة  َكبِيَرة فِي نَْقل البََضائع والّسلَع َخاَصة بَعد َحْفر قَنَاة 5نشاط
الّسويس ، اْبَحث َمع زَمالئك َكْيف َكانَت َطِريقَة النَْقل قَْبل َحْفِرها :

جـ - اْكتُب َما يُْملَي َعلَْيك .5نشاط

د - الِكتَابَة الَسْرِديَّة :5نشاط

�َشاِرْك :5



285  الصف  الرابع - الفصل  الدراسي  الثاني

بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

أَْكِمل َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القََواِعد النََّحوية والَساليب : 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
يُعَد التَّبَادل التَُّجارى أََحد أَهَّم الْنِشَطة الَّتِي قَاَم بَِها البََشر َعلَى َمر التَّاِريخ ُمنذ بَِداية العَْصَرى 

الحجرى، فاإلنسان ل يمكنه العيش بمفرده. وكل منا يكمل اآلخر.

) يُْعتَبر - يَُمثّل - ِكاَلُهَما َصِحيح (  أ. َمْعنَى َكِلَمة )يُعَد( ...........................   
) نَِهايَة - آخره - ِحَماية (   ب. ُمضاد َكِلَمة) بِدَاية( ...........................  
) النَِّشيط - النَِّشط - النََشاط ( ج. ًمْفرد َكِلَمة )األْنِشَطة( ...........................  

) الُمعَاِصر - العََصارات - العُُصور(  د. َجْمع َكِلَمة ) العَْصر( ...........................  

أ. َمتَى َعرف اإلْنسان التَبَادل التُّجارى؟............................................................................................ 
ب. ِلَماذا يَْحتاج اإلْنَسان ِلغَيره؟............................................................................................................
ج. َماذا تَْعِرف َعن نَِظام المقَايضة؟..................................................................................................

د. أَْكِمل: يَُمثل التَّبَادل التُّجارى قَِديًما فِي .................. التَُّجاريَة َسَواء َكانَت َصْحَراوية
           أَم .................. َحْول األَْنَهار والُمِحيَطات.

أ. أَْكِمل ُكل ُجْملَة بَِما ُهو َمْطلُوب:
1. اْستَْخدَم اإلْنَسان الِجَمال ........................... ِلنْقل البََضائِع.      )َظْرف َزَمان(
2. يَستَخدم اآلن َشبَكة الَمْعلوَمات الدَّولية ........................... التََّسوق. )َحْرف َجر ُمنَاسب(
3. تَِسير الَمْجُموعة ........................... القَائِد ...........................      )َظْرف َمَكان(
4. اْجتَِهد َحتى ...........................               )ُجْملَة فِْعلية(

ب. َصّوب الَخطأ فيما يلي:
2. الشجرتين مثمرتين. 1. َسألت من صديق المريض.   

بكــــارأنشطة

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
تََخيَّل أنَك قَائِد قَافِلَة بَحريَة تَْحمل البََضائِع ِلباِلد بَعيدة.

1. األَدَوات التِي تَحتَاج إليَها ، ووَسائِل النَّقل، وطرق الَمعيَشة. اكتب: 
3. البِالد التِي َستُمر بِها. 2. أَْنَواع البََضائِع التِي ستحملَها.     

4. أَهميَّة التَّبَادل التَُّجاري  



الموضوع الثالث سلسلة  كتب بكار للمرحلة  االبتدائية286

المحور الرابع

اْستَْخرج ِمن الِفْقرة السَّابِقَة: 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

القَواعد النَّحويَة والَساِليب: 3

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
ولنَّ هللا َحبَا ِمْصر بِموقِع ُمتَميز، وبَِسواِعد أْبنائَها َشقوا قَناة الّسويس؛ الَْمر الِذي َجعَل 
ِمْصر َحلقَة َوْصل بَين قَاَرتِي آسيَا وإْفريقيَا وَجعلَها أْيًضا تَْستَِفيد ِمن تِلك القَوافِل والسفن.

ُمضاد َكِلَمة )ردموا( ......................     ......................  ) أ. َمْعنَى َكِلَمة )أَْنعَمَّ
َجْمع َكِلَمة )القافلة( .........................     ًمْفرد َكِلَمة )مواقع( ......................  
ب. َضْع ُعْنَوانًا ُمنَاِسبًا للِفْقَرة السَّابِقَة. ............................................................................

جـ. أَْكِمل تَتَحدث الِفقرة َعن َمشروع ..............................................................................  

  ............................................................................................... أ. تَقَع ِمْصر بَْين قَاَرتين. َما ِهي؟ 
ب. بِم تَتَميز ِمْصر َعن َغْيرها َكَما فَِهْمت ِمن الِفْقَرة؟.................................................................

ج. َما الفَوائِد التِي َعادَت َعلَى ِمصر بَْعد َحْفر قَنَاة الّسويس.
 ........................................................................................................................................................  

 * َضْع َعالَمة )√( أو )×( :
)  ( - تَوقَفَت َعمليَات الُمقايَضة بَْعد ُظُهور النُّقود.    

  )  ( - السُّفُن القَوافِل تَنقل معا ثقافَات الشُّعوب.     

بكــــارأنشطة

أ. َضع َحْرفًا ُمنَاِسبًا َمَكان النقط:
َحراء، فَْقد َشاَهدْت تَْقِريًرا » اتََّجهت ِمصر.................. الفَتَْرة األِخيرة.................. َغْزو الصَّ

.................. ِزَراَعة آالف األْفدنة فِي الَواَحات ، وَرْبط الَواِدي والدّلتَا ..................الصَّحراء الغربية«
ب. َضع َحرفًا ُمناسبًا َمكان النقط:

2. الطائرة .................. 1. المعلم ..................   أَْكمل بِشبه ُجْملة )َجاروَمْجرور(: 

ل الُصورتين ثُم أَجب عن األْسئلة: تَأمَّ
* إاَلم تَْرمز َهاتَان الصُّورتَان

* لو ُطِلب ِمْنك َعَمل َمسَرحية َعن َموُضوع الَحواس الَخمَسة.
* َماذَا تَحتَاج ِمن أَْدَوات العََمل الَمْسَرحي؟

التَّْعبِير الِكتَابِي : 4
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

َهات ِمن الِفْقَرة السَّابِقَة: 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
ِلذَا َعلَينا أَن نُقَدر أََهميَة التَّباُدل التَُّجاري َمع العَالَم ِمن َحْولنا فَُهو يَْعَمل َعلَى تَْقويَة 

الِعالقَات الْقتَِصاديَة الدَّوليَة َعن َطِريق تَْنِشيط َحَركة اْنتِقَال َوتَبَاُدل الّسلع َعْبر فَتْح أْسَواق 
َجِديدة بِدول أُْخرى.

  ................................................................... أ. َمْعنَى َكِلَمة )ِزيَادَة النََّشاط(  
  ................................................................... ب. ُمضاد َكِلَمة )إْضعاف(  

   ...................................................................    ) ج. َجْمع َكِلَمة )ُطرق
  ...................................................................    ) د. ُمْفَرد َكِلَمة )الّسلعة

 أ. َضْع َعالَمة )√( أو )×( :
)  ( 1. التَّبادل التَُّجارى بَين الدُّول يَُحِقق الفَائِد للَجانِبين.  
)  ( 2. تَْستَطيع ُكل دَولة أن تُلَبِي ُكل اْحتِياَجاتها.   
)  ( 3. فَتْح أَْسَواق َجديدة يُْنِعش االْقتَِصاد.    

ب. َما أَهميَة التَّبَادل التَُّجاِرى َكَما فَِهْمت ِمن الِفْقَرة؟
...........................................................................................................................  

جـ. اْبَحث، وفَّكر ثُمَّ اْكتُب قَائَِمة تَْشَمل ثاَلث ِسلَع تَُصدرها ِمْصر للَخاِرج وثاَلثًا نَْستَوردها.
...........................................................................................................................  

بكــــارأنشطة

الِكتَابَة السَّْرِديَّة: 4
اكتب موضوًعا عن أهمية نهر النيل لمصر، موّضًحا مقترحاتك للحفاظ على كل قطرة ماء

.........................................................................................................................  

القَواِعد النََّحويَّة والَساِليب: 3
ا بَين القَْوَسين: أ. اْختَر الصَّواب ِممَّ

) أْدَركت - أَدرك - يُدرك( 1. .................. ِمْصر أََهميَة التَّبادل التَُّجارى.  
) الطَّائِرة - الطَّائِران - بَاِرَعان( 2. .................. ُمَحلّقان فى الجو.   

ب. أْعرب َما تَْحتَه َخط:
..................................... 1. يَقَع البَْحر الُمتَوِسط شمال ِمصر.  

2. الَوردتَان جميلتَان.     .....................................
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اْقَرأ ثُمَّ أَجب
الَب ُهو الََمان لبنَائه، فَُهو يَُخوض الّصعَاب َعلَى َمر َحيَاته ُكلَها من أجل تلبيه احتياجات 

أْسَرته، وَل يَْقتِصر ُدور الَب فِي النفَاق بَل يَْمتَد دوره إلى َزْرع الِقيم والْخاَلق لَدى أبنائه.  
والّم دائًما تسعى لتكون أنت الفضل . فَكن خير معين لوالديك.

) أول - أخر - مدى(.    ........................... أ. َمْعنَى َكِلَمة  )مر( 
) المل - الخوف - كالهما صحيح(. ب. ُمضاد َكِلَمة )األمان( ...........................  

) أْدوار - َدوار - دورات( ج. َجْمع َكِلَمة  )دور( ...........................   
)َحاَجة - اْحتيَاج - حجة(. د. ُمْفَرد َكِلَمة  )احتياجات( ...........................  

أ. ذََكرت الِفْقرة َشْخَصان لَُهَما فَْضل َعِظيم َعليك. اْذكرهما.  
................................................................................................................................................................  

ب. َما دَْور األب فِي الحيَاة كَما فَِهْمت ِمن الِفقرة السَّابقة.
................................................................................................................................................................  

ج. َما َواجبك نْحو َوالديك؟
................................................................................................................................................................  

د. اْستَْخرج ِمن الِفْقرة السَّابقة ُجْملة َمْعنَاها )يجاهد(.
................................................................................................................................................................  

ا بَْيَن القَْوَسْين : اْختَر الصَّواَب ِممَّ 1

القََواِعد النََّحوية والَساِليب: 3

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

   أ - اْستَْخرج ِمن الِفْقَرة السَّابِقة:
2.  ُجْملة اْسمية .................. 1.  ُجْملَة فِْعلية ...................  

4.  ثاَلثَة ُحُروف َجر ......... ، ......... ، ......... 3.  أْسلُوب أَْمر ...................  
6.  فَاِعاًل ...................  5. َضِميًرا، وبَين نَْوعه ................... 
ب -   ثَّن الُجْملَة التَّاليَة )ُهو تَْلِميذ ُمْجتَهد فِي دُُروسه(.

تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتْدِريب َعلَى الْختِبَاَرات
1
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َهـات ِمَن الِفْقَرة َما يَِلي : 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

اْقَرأ ثُمَّ أَِجب
أُْختِي منى َطاِلبة بِالَجاِمعَة، وِهَي تَْعَمل فِي أَْوقَات الفََراغ فِي تَْسويق بَعض الُمْنتَجات والّسلَع 

َعبر َشبَكة الَمعلوَمات الَدوليَة فَسألتَها: َكيف يُْمكنك ذَلك؟ اْبتسَمت وقَالَت: ُهنَاك َمَواقِع تَُجاِرية 
تُقَدم ِخْدَمة التَّبَادل التَُّجاري أَو ِشراء الُمْنتََجات ِلتَْنِشيط التّجاَرة وأنَا أَْعرض الُمْنتَجات ِلَمن 

يَْرَغب فِي شرائَها ُمقابَل أَجر َماِدي ِمن الشَِّرَكات الُمْنتِجة.

..................................................................................... أ. َمْعنَى َكِلَمة ) زيَادة نََشاط أو َحَركة( 

..................................................................................... ب. ُمضاد َكِلَمة )بَْيع(    

..................................................................................... ج. مفرد َكِلَمة  )َشبََكات(   

..................................................................................... د. جمع َكِلَمة  )الشرَكة(   

أ. َضع ُعْنوانًا ُمنَاِسبًا للِفْقرة.
 .............................................................................................................................................................  

ب. َماذَا تَْفعَل ُمنى فِي أْوقَات الفََراغ؟ وَماذَا تَْستَِفيد ِمن ذلك؟.
 .............................................................................................................................................................  

ج. َما َرأْيك فِي التََّسوق َعبر َشبَكة الَمْعلُوَمات الدَّوليَة؟ وَهل ُهنَاك ُعيُوب؟
 .............................................................................................................................................................  

د. اْقتَِرح نََشاًطا تَُجاِريًا يَْصلُح ِللتََّسوق ِمن ِخالل َشبَكة الَمْعلُوَمات الدَّْولية.
 .............................................................................................................................................................  

اختر الصواب مما بين القوسين: 3
) لماذا - أين - متى(    أ. نَْسأل َعن َظْرف الَمَكان بـ ................... 

)مساًء - مساًءا - مساٍء( ب. َعاد األب ...................    

)ُمْجتَهدتَان - مجتهدات - مجتهدون( ج. التّلِميذات ...................   

)ُجْملَة - َكِلَمة - ِشْبه ُجْملة(  د. الُمعلم أَمام التَّالميذ ...................   

تَْقييم بَكــار ِلتَْنِميَة الَمَهاَرات والتْدِريب َعلَى الْختِبَاَرات

2
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اْقَرأ َوِصف الشَّْخِصية وتََخير الصُّوَرة الُمنَاِسبة :1نشاط

اْنُظر إلَى الصُّورتَين وِصف ُكل َشْخصيَة بدقَة :2نشاط

اْقَرأ وِصف َشْكل الَمْسرح وارسمه بِدقة :3نشاط

الكتابة 
ِكتَابَةُ َمْسَرحيٍّةالسرديَّة

يفتَح الّستَار َعلى ُغرفة الُجلُوس َحيث يَْجلس الب أَمام الَحاُسوب 
بِزْقَزقة  ُمْستَْمتعًا  النَّافِذة  ِمن  الغُُروب  َمْنظر  الَجد  يَتَأَمل  ِحين  فِي 
أَْرجاء  فِي  »َزينب«  وتَقفز  أَْعَشاشَها  إلَى  تَأوي  َوِهي  العََصافير 
الغَُرفة وِهي تَُدْنِدن بَْعَض النَاِشيد و »زيد« يَْقرأ وُهو َجاِلس َعلى 

از الَكبير. ُكرسي واِلَده الَْحَمر الَهزَّ

جبأ

» منير« جد ذو شعر ولحية 
أبيضين وله طابع هاديء 

وحكيم .

» أحمد« أب ذو شعر أسود 
كثيف يعمل محاميا

» زينب« فتاة ذات عشر 
سنوات محبة للحركة 

والمرح .

بأ
...............................................

...............................................

........................................

........................................
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َعبر َعن الصُّوَرة بِوْصف َدقِيق :4نشاط

يُْفتح الستَار علي  .....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ملزيد من التقييمات و االختبارات
 انظر امللحق اآخر الكتاب
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ِديقين »أَْحمد« و »بَاِسم« :5نشاط أْكِمل الِفْقرة بِالِحَوار بَين الصَّ

ُعد إلى َمسرحية »بين الماضي والحاضر« الفصل الول وأجب عن 6نشاط
السئلة اآلتية :

» َكان )أَْحَمد( يَلعَب ُمباَراة ُكَرة القَدَم وفَْجأة تَوقَف َعن اللَِّعب وأَْخبَر َصِديقه )أَْحَمد( بِأنَّه يَْشعر 
بِقَِليل ِمن التَّعَب فَنََصَحه بَأن يَْجلس ويَْشرب الَماء ويَتنَاول َطعَاًما ُمِفيدا َحتَى يَْسترد ِصَحته 

ويَْستِطيع إْكَمال اللَِّعب فََوافَق )أَْحَمد( ونَفَذَ ما قَالَه َصديقه وتََحسنت َحالته وأْكَمل اللعب «

أ - بدأت المسرحية بوصف ............. ، وهم ................. و ................. و ................. و ................. و............. 
ب - كان وصف الشخصيات وصفا لــ ) الشكل الخارجي فقط - الصفات فقط - الشكل والصفات (

جـ - في كل مشهد يتم وصف ) شكل المكان - ماتفعله الشخصيات - شكل المكان وما تفعله كل شخصية (
د - تكون الفصل األول من ........................... مشاهد .

هـ - تكتب المسرحية على شكل )فقرة - حوار(.
و - رتب مكونات المسرحية :

. ............................................................................................. - 1

. ............................................................................................. - 2

. ............................................................................................. - 3

فِي أثْنَاء ُمبَاراة ُكَرة القَدَم تَوقَف »أحمد« عن اللَّعب وقال :
. ............................................................................................................................

َردَّ » باسم « قائاًل : ......................................................................................... .
أَجاب » أحمد « : ......................................................................................... .

بعَد تََحُسن َحالته قال » أحمد « : ............................................................... .

صيَّاِت
ُف الّشْخ

َوْص

الِحَواُر

لَمَكاِن
ُف ا

َوْص
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الَتّخِطيط للِكَتابة:

قِيقَة :2نشاط ب - اْرسم الشَّْخِصيَّات بِتَفَاصيلَها الدَّ

جـ -تََخيَّل الَمَكان وَشْكله واْرسْمه :3نشاط

الَمْطلوب ِمنك كتَابَة َمسرِحية ُمكونَة ِمن َمْشَهدين ستعرض بالحفل الختامي لنهاية العام ، تناقش قِيَمة التَّعَاون
بين الزمالء في المدرسة بحْيث يتَراوح َعدد الِكلَمات ِمن )50 إلي 100( : َخطط لكتَابتك قَبل الكتَابة 

َحّدد َما يَِلي  :1نشاط

الحلالمشكلةالشخصيات
..........................................

.........................................

..........................................

..........................................

.........................................

..........................................

..........................................

.........................................

..........................................

المشهد الثاني المشهد الول    

ِكَتاَبة َم�ْشَرحية:
اْكتُب َمْسَرحيَة ُمكونَة ِمن َمْشَهدين ُستَعرض بِالَحفل الِختَامي ِلنَِهايَة العَام تنَاقش قِيَمة التَّعَاون بَين 

مالء فِي الَمْدرَسة بِحْيث يَتَراوح َعَدد الَكلَمات ِمن )50 إلي 100(: الزُّ
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المحور الرابع

ال َتن�س :

- الَمْعلوَمات    - العْنَوان الجذَّاب   - عدد الَكلَمات   

ِحيح   - اإلْمالء الصَّ - الَخطُّ الَجِميل    - النََّصائح   

- أََساِليب التَّخيل واإلْقنَاع  - َعالَمات التَّرقيم 

الِكَتاَبُة الّسْردّية

التنس   

َعدد اْلَكلَمات

اْلعُْنَوان اْلَجذّاب

الَمعلُومات

قنَاع أََساليب التّخيل واإْلِ

النََّصائح

اْلَخطُّ اْلَجميل

ِحيح اإْلْماَلء الصَّ

عاَلَمات التَِّرقيم

تَقيِيم ذَاتِي َعلَى ِكتَابَتِي
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

الِكتَابَة السَّرِديَة: 1
تََخيل ِحواًرا فِي َمْسرحيَة بَين َشْخَصين َعلَى َمسَرح الَمْدَرَسة أَحدهَما يُداوم َعلى تَنَاول 
الوجبَات الَجاِهزة ِمن الَمَطاعم وُشرب الِميَاه الغَازيَة، واآلَخر َحِريص َعلَى تَناول َطعَامه

من بيته وِمن ُصنع أّمه، ثُم َسجل ُمالحظاتك.
............................................................................................................................... - وصف الشخص األول 
............................................................................................................................... - وصف الشخص األخر 
............................................................................................................................... - وصف المكان  
- األدوات المطلوبة للمشهد ...........................................................................................................................
............................................................................................................................... - اقتراح نهاية للحوار 

الِكتَابَة الَسْرِدية : 2
غير ،  َطلَب ِمْنك ُمعَلَمك َعَمل َمْسَرِحيَّة ِمن َمْشَهدين َعن َحيَاة َصيَّاد َكبِير الّسن وَحِفيده الصَّ

يَاِدين فَكر ثُمَّ أَْكِمل. وَمْجُموعة ِمن الصَّ
يَّادين. - َصنّف َشكل وَمالبِس الصَّ

- ِصف الَجد والَحِفيد.
- تََخيَّل الَمَكان الِذي تَدُور فِيه أَْحدَاث الَمْسَرِحية وِصْفه بِالتَْفِصيل

- اْكتُب أَْسَماء األْبَطال
- َموقع ُمشكلة.

- اقترح حاًل للُمشكلة.

ملزيد من التقييمات و االختبارات
 انظر امللحق اآخر الكتاب

اأن�شطة بكار على الكتابة ال�شردية
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المحور الرابع

اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب :1نشاط

قَاِرن بَين َطرائِق التَّبَادل التَُّجاري فِي الَجْدول التَّاِلي :2نشاط

أَماَمك بَْعض الُحُروف الُمبَْعثَرة َحاِول أَن تَِجد َمْنَها َهِذه الَكِلَمات 3نشاط
) تَْنِشيط - ُمْنتََجات - قَافِلَة - َغاِمَرة - تُعَد ( ثُمَّ َضْعَها فِي ُجَمل :

» أْعلَن َمْسئول ِمْصِري َكبِير بِِقَطاع اآلثَار َعن اْكتَِشاف َهرم َجِديد يَعُود تَاِريخه ألكثرمن 4300 َسنَة وقَد 
اكتشف فِي َمْنِطقَة َسقَّارة األثَِريَّة التِي تَْبعد َحوالي 40 ِكيلو ِمترا َجنُوب القَاِهرة َكَما يُعَد اْكتََشاف هذا الَهرم 
بَِمثابة إَضافة بَاِلغة األَهِمية آلثَار الدَّْولَة الِمْصرية القَِديمة واْستَطرد قَائاًِل إن الهرم ذَا القَاِعدة الُمَربعة قَد ُعثر 
َعليه بَعد إزالة َما يُقَاِرب الـ 20 ِمترا ِمن الّرَمال واألْحَجار الُمتََراِكمة ُمنذ آالف الّسنِين َكَما ُعثَر بِالمنطقة 

َعلَى تََماثِيل َصغيرة َوَصنَاِديق َخَشبية تَحوي الَكثِير من اآلثار «.

أ- أَْكمل الُجَمل اآلتيَة :
1- يَعُود تَاِريخ الَهرم الُمْكتََشف ألَْكثَر من ........................................................................................... .

2- ُعثِر بَِمْنطقة َسقَّارة األثَرية َعلى .......................... و .......................... .
3- تَْبعُد َمْنطقة َسقَّارة َعن القَاِهرة َحوالي .......................... ِكيلو ِمترا .

ب - أَِجب :
1- َمن الِذي أَْعلن َعن اْكتَِشاف َهَرم َجديد ؟ ....................................................................................... .
2- َكْيف تَم العُثُور َعلَى الَهَرم ؟ ........................................................................................................ .

1 ...................................................................................... 

2 ...................................................................................... 

3 ...................................................................................... 

4 ...................................................................................... 

5 ...................................................................................... 

الطرائق الحديثةالطرائق القديمةمن حيث
الَوقت
الُجهد

وَسائل النَقل
التَكلفة

انتَشار السْلعَة

ط ي  ش  ن  ت 
م ي  غ  ت  غ 
ن ق  ز  ع  ا 
ت ا  يء  د  م 
ج ف  ش  ك  ر 
ا ل  ن  خ  ة 

ت ة  ت  ذ  ء 

م
َّ
ل
َ
ع

َ
ت
َ
ِحظ و

َ
ل
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بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

 َضْع َخًطا تَْحت ِشْبه الُجْملَة، ثُمَّ بَيّن نَوعَها:4نشاط
أ -  يََضع الفاَلح البُذُور فِي األْرض .    .....................................................
..................................................... ب -  نَْحُصل َعلَى البُروتينَات ِمن اللُُّحوم  .  
..................................................... جـ -  ِسْرت َخلف أَبِي .     
..................................................... د - وقََف الُمتَّهم أَمام القَاِضي  .    

 اختر الجملة التي تم معناها بالظرف :5نشاط
- يَنَام الّطفل َعلى السرير. أ -  يَنَام الّطْفل فَْوق سريره    

- يََضع البَنَّاء األَساس تحت األْرض. ب-  يََضع البَنَّاء األَساس فِي األْرض.   
- َرَسْمت َزْهرة بين ُزهور البُْستان . جـ -  َرَسْمت َزْهرة ِمن ُزهور البُْستان  

 أَِجب َعن الْسئِلَة اآلتِيَة ُمْستَْخدًما َحْرف الَجر والظَّْرف:6نشاط

أْدِخل َحْرف الَجر الِذي أَماَمك َعلَى الَكِلَمات اآلتِيَة ، ثُمَّ أَِعد ِكتَابتَها 7نشاط
بَِطِريقة َصِحيَحة :

أ -   الباء : السيارة ..................................................... .

ب-  الالم : المنزل ........................................................ .

جـ - الكاف : القمر ........................................................ .

أين يعيش السمك؟
أين تقفز القرود؟متي ستذهب إلي المصيف؟
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المحور الرابع

 اْنُظر إلَى الَمْشَهد التَّاِلي وِصف َشْكل الَمَكان :8نشاط

 اْختَر ثاَلثَة َحيوانَات َموُجوَدة بِالَمْشَهد السَّابِق وِصْفَها :9نشاط

................................

................................

................................

................................

................................

................................

يَْفتح الستَار علي  ......................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................



299  الصف  الرابع - الفصل  الدراسي  الثاني

بكارَمسُئولياِتي ِتَجاَه َنْفِسي َوَعاَلِمي

الحروف العربية :
أ ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ،خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، 

ص ، ض ، ط ، ظ ،ع ،غ ، ف ، ق ، ك ، ل ، م ، ن ، هـ ، و ، ي .

ظمأت فعل  سقيت بماء كثير ارتوت

اسم أعظم أزهي

تمسك اسم تخلي استغني

وباء اسم أمراض شديدة 
العدوي

أوبئة

فعل صرنا بتنا

فعل تغلبنا عليها تجاوزنا

اسم انجاز  في  اسلوب 
العمل

تقنيات

فعل تحفظ تقي

اسم استجابة تلبية

فعل تسمع تلتقط

اسم متعة تلذذ

اسم زيادة نشاط أو حركة تنشيط

اسم جانب جوار

فعل أنعم حبا

اسم أعجبتني راقتني

اسم استعجال عجالة

اسم عظمة ورفعة علو

جمع / مفردمضادهااسم / فعل معناهااْلَكِلَمة

معجمي الصغير
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المحور الرابع

بالغة بالغة غامرة

قدرة قدرة فاعلية

هالك اسم فتك

كثرة وزيادة اسم فيض

يستغني بـ فعل كفي 

أمجاد رفعة ونبل 
وشرف

اسم مجد

مدي اسم مر

مألوف اسم معتاد

انسحاب مواجهة اسم مقاومة

فائدة اسم منفعة

قليلة جدا اسم نادرة

نريد فعل نرغب

نقتصد نفرط فعل نسرف

معارض مؤيد ، مناصر اسم نصير

نستطيع فعل نقدر 

يخفي يكشف / يظهر فعل يبين

يشارك فعل يسهم

يسود / ينتشر فعل يعم

يقف عند / يكتفي 
بـ

فعل يعنيه

معرفة اسم وعي

جمع / مفردمضادهااسم / فعل معناهااْلَكِلَمة



الُجْزُء الثَّاِلُث

التَِّقِييَماُت الَعامَُّة
َعَلى

الَفْصِل الّدَراِسي الثَّاِني
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التقييمات

أَْكِمل َما يَِلي: 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2

ا بَْيَن القَوَسْيِن: أَكِمل الُجَمَل التَّاِليةَ بَِكلَماٍت ِممَّ 3

اْقَرأ الِفْقَرة اآلتيَة ثُمَّ أَِجْب :
ِميَاهُ الْمَطاِر الَّتِي َل تْستَْغَرق َوقتًا َحتَى تَْهِطل َعلَى َسْطحِ الْرِض ، َهِذه الِميَاه أْنقَى أَْنَواعِ 

الِميَاِه الطَّبيعيَِة َعلى الّرْغم ِمن أَنََّها تَتلّوث ِمن َعواِدم السَّيَّاَرات والَمَصانع الُمتََمثّلَة فِي 
ن َما يُْعرف بِاسِم ) الَمَطر الِحْمِضي( . الَكْبِريِت والَّتِي يَتَشبّع بَِها الَهَواء وِمن ُهنَا يَتََكوَّ

أ. َمْعنَى َكِلَمة    )عوادم - تَْستَْغِرق - تَْهِطل( ........................ ،  ........................ ، ........................ 
ب. ُمضادّ َكِلَمة )تَْهِطل - الطَّبِيِعيّة - أْنقَى( ........................ ،  ........................ ، ........................  

ج. َجْمع َكِلَمة   )َسْطح - األْرض - اْسم  (  ...................... ،  ...................... ، .....................  
د. ُمْفَرد َكِلَمة   )األْمَطار - أَْنَواع - َعَواِدم( ........................ ،  ........................ ، ......................

أ. َهات ِمَن الِفْقَرةِ )اسًما َموُصول - اْسًما وبيَن َعاَلَمتِه - فِعاًل وبَْين نَوِعه - َحرفًا ِللَجّر(
    ...........................................................................................................................  

ب. َماذَا تَعِرف َعِن الَمطِر الِحمِضي؟
...........................................................................................................................  

ج. َما أَنقَى أْنَواعِ الِمياِه الطَّبِيِعيّة؟
...........................................................................................................................  

د. فِي َرأيَك َكيَف تتَكّوُن السُُّحب؟وَكيَف تَتَحّرك؟
...........................................................................................................................  

) نُْبِل - ُماَلئًِما - َحافِّة - ِحيٍن - َرذَاذ (
أ. يَتََميُّز الِمصِري بـ .............................. األَْخاَلِق.  

ب. نُدَافُع َعن ِمصَر فِي ُكّل ..............................
ج. نَستَخِدُم .............................. الَماء ِعندَ استِخدَاِم المْكَواةِ.    

 د. يَجُب أَن تَرتَِدي قَِميًصا .............................. ِللَحّق.
هـ. يَِقُف أَِخي ِعندَ.............................. النَّهِر.

ةُ التَّْقيِيَماُت العَامَّ
1
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بكارالتقييمات

القََواِعُد النََّحويّةُ: 4

: التَّعبِيُر الِكتَابِيُّ 5

الَخّط: 6

اإلَمالء: 7

اْقَرأ ثُمَّ أَِجْب:
َحَضاَرةُ ِمْصر َعِريقَةٌ َعلَى َمّر العُُصوِر، وقَد َصنَع القُدَماُء َهِذه الَحضاَرة َعلَى ِضفَاِف نَهِر 
النّيِل، ويَفتِخُر أَبنَاُء ِمصر بَِما فعَلَه أْجَداُدُهم الِكَراِم فَُصونُوا ِحَمى بَلِدكم ِمصر َشعبًا وَجيًشا.

1. َهاْت ِمَن الِفقَرِة:
أ. فِعاًل ُمَضاِرًعا   ب. فِعاًل َماضيًا       جـ. فِعاًل لألْمِر

هـ. اْسًما َجمعًا وَحدّد نَوَعهُ      و. اسًما لإِلَشاِرة د. اْسًما ُمفَردًا واجَمعَهُ  
2. َحّدد إِعَراب َما تَحتَه َخّط وَعالَمة اإِلعَراب َمع ذكِر السَّبِب.

3. َصّوب الّخَطأ فِيَما يَِلي واْكتُِب الُجملَةَ َصِحيَحة.
.......................................... * الِمصِريين ُعظَماء فِي ُكّل العُُصوِر.    
.......................................... * األْطفَاُل بَاِرِعين فِي الِقَراءةِ.     
.......................................... * الُمهنِدَساِت يَُسلّمون التّّصِميَمات.     
.......................................... * الشَّاِرَعين َواِسعَين يَُمرُّ بِِهَما النَّاُس.    

اْكتُْب َمطِويَّة َكاِملَة َعن الَماِء وأهّميَّته وُخُطوَرة تَلّوثه وَكيفيّة ُمواَجهة َهذا التَّلوث.
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

اْكتُْب بَِخّط النَّسخِ َمّرة وبَِخّط الّرقعَِة َمّرة أُخَرى.
) الَماُء ِسرُّ الَحياِة فََحافُِظوا َعليِه (

.....................................................................................................................................................

اْكتُْب َما يُملَى َعلْيَك.
.....................................................................................................................................................
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التقييمات

أَكِمْل َما يَِلي: 1

اْقَرأ الِفْقَرةَ اآلتِيةَ ثُمَّ أَجْب:
ات الَحلُزونيّة البَِسيَطة وُهو وِسيلَةٌ ِلَضّخ الِمياِه استَخَدمهُ  الّطنبُوُر ُهو نَوٌع ِمن أنَواعِ الَمضخَّ

الّولُون يَدويًا لَري الََراِضي الُمرتَفعَة َعن ُمستَوى َسطحِ الَماِء وُهو ِعباَرةٌ َعن أُسُطوانٍَة 
َطويِلٍة ِمن الَمعَدِن لََها يَد وبَِداخِلَها ُجزء لَولَبِي يَسَحُب الَماَء بِالدََّوراِن ُجزًءا ِمن الَماء 

ويَرتَفُع الَماُء َحتَّى يَِصَل ويَفرغ فِي الُحقوِل ، فَيِختَزن َولكنَّها تَحتَاج إِلَى ُجهٍد َكبيٍر َووقٍت 
َطويٍل.

أ. َمْعنَى َكِلَمة )يُْفرغ - َضّخ - األّولُون( ........................ ،  ........................ ، ........................ 
ب. ُمَضادّ َكِلَمة )البَِسيَطة - الُمرتَفعَة - َطويلَة( ........................ ،  ........................ ، ........................ 

ج. َجْمع َكِلَمة )نَوع - ُمستَوى - ِعباَرة( ........................ ،  ........................ ، ........................  
د. ُمْفَرد َكِلَمة )الُحقُول - األّولون - َطويلَة( ........................ ،  ........................ ، ........................

ةُ التَّْقيِيَماُت العَامَّ
2

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2
أ. َهات ِمَن الِفقرة )ُجملَة اسِميّة - فِعاًل وبَين نَوِعه - َجمعًا ِللتَكِسير - َجمعًا مذكًرا سالًما(
    ...........................................................................................................................  

ب. َما أَهّميَّة الّطنبُور؟
...........................................................................................................................  
ج. َما الضَّرر الِّذي َكان يُِصيُب الفاَّلح ِحيَن َكان يقُوم بِتشِغيِل الّطنبُور؟
...........................................................................................................................  

د. اْكتُْب اْسَم اآللِة - َشكلََها - أََهّم استِخدَاَماتَها - ُمَميّزاتَها - ُعيُوبَها.
...........................................................................................................................  

أْكِمْل الُجمَل التّاليةَ بَِما ُهو َمطلُوب أََماَمَها: 3
) ُمفَرد َكِلَمة الِكَرام(   أ. .............................. َجاَء ِمْن بَيٍت أَِصيٍل.    

) ُمضادُّ َكلَمة اآلَخِرين(  ب. نقدّر دَائًِما..............................فِي َحِديثِنا َعِن الَحَضارةِ.  
) َمعنَى َكِلَمة ُمنَاِسبًا(   ج. اْستْخِدْم قَلًَما .............................. ِللِكتَابَة.    

) َمعنَى َكِلَمة ُمهدّأ( ضَت أِلِشعَّة الشَّمِس.   د. يَجُب أَْن نَستَخِدَم ..................ِللُجُروحِ إِذَا تَعَرَّ



305  الصف  الرابع - الفصل  الدراسي  الثاني
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القَواِعُد النََّحويّةُ: 4

: التَّعبِيُر الِكتَابِيٌّ 5

الَخّط: 6

اإِلْماَلء: 7

اْقَرأ ثُمَّ أَِجْب:
يَُدافُع َجيُش ِمصَر َعن أَرِضَها، وَل يُعتََدى َعلَى أََحٍد ِمَن النَّاِس ، بَل ُمهّمته ِهى الّدفاُع َعن 
ُكّل ِشبٍر ِمن أََراِضينَا الغَاِليِة وَعدم الْستِْساَلِم أََماَم أَي َعدّو َغاضب ولَو َحاَول أََحٌد الُهُجوَم 

َعلَى أَْرِضنَا نُظِهُر َدائًِما قُّوتِنا.

1. َهات ِمن الِفقَرِة:
ب. أُسلُوبًا ِللنّْفي   أ. ُجملَةً فِعِليّةً وَحدّد ُركنَْيَها     

د. َجْمعًا وبَيّن نَوِعِه    جـ. َحْرفًا ِللَجّر، َوَظْرفًا َوبَيّن نَوِعِه    
و. َحرفًا ِللعَطِف، َضميًرا وبَيّن نَوِعِه هـ. اْسًما ُمفَردًا واْجمعهُ     

2. أَْكِمْل بَِما ُهو َمطلُوٌبُ أََماَم ُكّل ُجملٍَة:
)ُمبتَدَأ َعاَلَمة َرفِعه الَواو( أ. ..........................ُمجتَِهدُون.     

ّمة( ) فَاِعاًل َعاَلَمة َرفِعه الضَّ ب. لَّونَْت ..........................اللّوَحات.    
) َخبًرا َعالَمة َرفِعه األَِلف( جـ. الَماُء والَهواُء..........................     
) فَاِعاًل َعاَلَمة َرفِعه الَواو( د. َكّرَم ..........................الُمتفَّوقِين.    

)َخبًرا ُمنَاِسبًا واْضبَطه( هـ. الّطفُل..........................      

َصّمم َمطويّة َعِن الَهواِء وأَهّميَّته وُملّوثات الَهواِء وَكيِفيّة الِحفاظ َعليِه  
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

اْكتُْب بَِخّط النّسخِ َمّرة وبَِخّط الّرقعَِة َمّرة أُخَرى  
) نَهُر النّيِل ُشريَاُن الَحياِة ِلمصَر وِللِمصِريين (

.....................................................................................................................................................

اْكتُْب َما يُملَى َعليَك.  
.....................................................................................................................................................
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أَْكِمْل َما يَِلي: 1

اْقَرأ الِفقَرةَ اآلتِيةَ ثُّم أَجْب:
ونَحُن فِي َطريِقنَا وَكعَادتِي أِحبُّ التَّطلَّع ِمْن نَافِذِة السَّيّارِة، وَهذه الَمّرة َرأى َماجد َشيئًا 

ؤيَة  َضايَقَنِي وُهو ُدَخان ُمنبَعٌث ِمن إِحَدى السَّيَّاَرات، ُكلَّما تَطايَر َمَع الَهواِء َكاَن يُخِفي الرُّ
بَعَض الشَّيِء. ويُسبّب ِلي ضيقًا فِي التَّنفِّس.

أ. َمْعنَى َكِلَمة )التَّطلُّع - َضايَقَنِي - ُمنبَعَث( ........................ ،  ........................ ، ........................ 
ب. ُمضادّ َكِلَمة )يُخِفي( ........................ 

ج. َجْمع َكِلَمة )نَافِذة - الَمّرة - دَُخان( ........................ ،  ........................ ، ........................  
د. ُمْفَرد َكِلَمة )السَّيَّاَرات( ............................................................ ،

هـ. اْستََخِرْج ِمَن الِفقَرةِ السَّابِقَة )َجمع ُمؤنّث َساِلًما( ................... ، )فِعاًل ُمَضاِرًعا( .....................

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2
أ. َما العَادَة الَّتِي يَحِرُص َعلْيَها ) َماِجد (ِعْندََما يَُسافُر؟ وِلَماذَا؟

    ...........................................................................................................................  
ب. َما الَِّذي َضايَق َماِجد؟

...........................................................................................................................  
ج. ِلَماذَا تََضايَق َماِجد فِيَما َرآهُ ؟

...........................................................................................................................  

د. أْكَمْل : الدَُّخان يُخِفي ........................ ويَُسبّب ........................ فِي التَّنَفِّس.

أَكمِل الُجَمَل التَّاِليةَ َكَما فَِهْمَت : 3
أ.  َكانَت األُسَرةُ ُمتَوّجَهة فِي ِرحلٍَة إِلَى ُمَحافََظِة ..............................    

ِة اإِلنَساِن.    ب. األَْدِخنَةُ تَحتَوي َعلَى .............................. َضاّرة بِِصحَّ
ج. َحلُّ ُمشِكلَة التَّلّوث ُهو استِخدَام الطَّاقَِة ..............................    

ا يَِلي :  د - َضْع َعاَلَمةَ ) √( أو )×( أََماَم ُكّل ِعبَاَرٍة ِممَّ
)  ( - ِمن َمَصاِدِر الطَّاقَِة الُمتََجدّدة الشَّمُس ، الّريَاُح ، اآلاَلُت.    
)  ( - الطَّاقَةُ َضُروريّةُ ِللّصنَاعِة وتَشِغيِل اآلالِت.     
)  ( - يَتََميُّز َساِحل البَْحِر األَْحَمِر بِالَهواِء والنَّقَاِء.      

ةُ التَّْقيِيَماُت العَامَّ
3
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بكارالتقييمات

القََواِعُد النَّحويّةُ: 4
اْقَرأ ثُّم أَِجْب:

يَِعيُش الِمصِريُون والِمصِريّات فِي أمٍن وَسالٍم، الِمصِريُّ فَُخوٌر بَِوطنِِه، أَحَمد وَخاِلد ُمتفَّوقَان 
يُِحبّان َوطنِهَما، ويَجتَِهَدان َصباًحا وَمَساًء إِلنَجاز الْعَماِل.

1. أَعِرْب َما تَحتَه َخّط:
2. اْستَخِرْج ِمَن الِفقَرِة السَّابِقَِة:

 .......................................... أ. َجمَع ُمؤنّث َساِلم.    
.......................................... ب. َظرفًاـ وبَْين نَْوَعه    
.......................................... جـ. َجمَع تَْكِسير    
.......................................... د. ُجملَةً فِعليّةً      
.......................................... هـ. ُمبتدَأ      

3. َصنّف َما يَِلي فِي الَجدوِل التَّاِلي:
)ُكّراَسات ، َحدَائق ، َسائُِحون ، أَقاَلم ، ُمهنِدَسات ، ُكتُب ، ُمعَلَّمات ، ُمَسافُِرون (

َجمُع تَْكِسير َجمُع ُمؤنّث َساِلم َجمُع ُمذكَّر َساِلم

: التَّعبِيُر الِكتَابِيُّ 5

الَخطُّ: 6

اإِلْماَلء: 7

أُِحبُّ الّصدَق، وَل أُِحبُّ الَكِذَب
.....................................................................................................................................................

ة أُخَرى اْكتُب بَِخّط النَّسخِ َمّرة وبَِخّط الّرقعَِة َمرَّ
)بِفَضِل أَبنَاء ِمصَر تَرتِقي البِاَلد(

.....................................................................................................................................................

اْكتُْب َما يُملَى َعلَيَك.
.....................................................................................................................................................
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اْقَرأ الِفقَرةَ اآلتِيةَ ثُمَّ أَِجْب:
َهْل فَّكرَت يَوًما فِي ُطرٍق َغيَر تَقِليِديَّة ِلتَوِليِد الَكهَربَاِء، استََطاَع اإِلنَساُن تَوِليد الطَّاقَِة 

الَكهَربَائِيّة ِمْن اختِالِط الَماِء الَماِلح بِالَماِء العَذِب، فَِعنَدَما يَختَِلُط الَماُء العَذُب بِالَماِء الَماِلحِ 
يَنتَِقُل الَماُء العَذُب إِلَى الَماِء َعبَر ِغَشاٍء َرقيٍق وُهو َما يُعَرف بالَخاصيّة الَْسُموِزيَّة، َويَتَولَُّد 

َعن ذَِلَك َضغٍط يُؤّدي إِلِداَرِة التُّوربِينَات الَّتِي تُنتِج َطاقَة َكْهَربِيّة.

  أ. َضْع ُعنَوانًا ُمنَاِسبًا ِللِفقَرةِ السَّابِقَِة. 
    ب. اْذُكْر َكيَف يَْنتَقُل الَماُء العَذُب إِلَي الَماِء الَماِلحِ.

    ج. بَِم نَُسّمي َخاصيّة اْنتقَاِل الَماِء العَْذِب إِلَى الَماِء الَماِلحِ؟  
    د. َما َرأيُك فِي َهذَا االختَِراع؟

ا بَيَن القّوَسيِن:  هـ. أكمل مميزات هذه الطريقة...................... عيوبها ...................... َواَب ِممَّ 2 اْختَِر الصَّ
)اْستِهاَلك - تَشِغيل - تَوفِير( أ- َمْعنَى )إِدَاَرة( .......................     

)ُمبتَِكَرة - قَِديَمة - َسهلَة( ب- ُمَضادُ )تَقِليِديّة(.......................     
جـ - َجمُع )الَخاصَّة(.......................          )الَخَواص - الُخوص - االْختَِصاَصات(  

 
ا يَِلي : َضْع َعاَلَمة )√( أو )×( أََمام ُكّل ِعبَاَرة ِممَّ 3

)  ( أ. الطَِّريقَةُ الَّتِي ذُِكرْت فِي الِفْقَرةِ السَّابِقَِة ِمَن الطَّاقَِة النَِّظيفَِة.   
)  ( ب. إِدَاَرةُ اآلاَلِت بِالنّْفِط اَل يُلَّوث البِيئَةَ.      
)  ( جـ. الَِّذي يَْفِصُل الَماَء العَذَب َعِن الَماِلحِ ُهو ِغَشاٌء َرقِيٌق.    

اْقَرأ ثُمَّ أَِجْب:
يَأتِي السَّائِِحين إلَى ِمصَر ِمْن ُكّل بِقَاعِ الْرِض، ِلُمَشاَهدِة آثَارنَا النَّادَرِة فَهذَا َسائٌح يَُزوُر 

وَر التّذَكاِريَّة ، قَاَل الُمْرِشِدين ِللسَّائُِحون َجوَّ ِمْصر  الَهَراَمات، وهذَان َسائَِحْين يَلتَِقَطان الصُّ
َدافِِيء َشتَاٌء.

أَْكِمْل َما يَِلي: 1

القَواِعُد النََّحويّةُ: 4

ةُ التَّْقيِيَماُت العَامَّ
4
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بكارالتقييمات

1. َصّوْب الَكلَماِت الُملّونةَ.
2. أَْكمْل الَجدوَل التَّاِلي:

3. َصنّف َما يَِلي فِي الَجدَوِل التَّاِلي:
ُجْملَة اْسِميَّة ُجْملَة فِْعِليَّة

............................ 
العُلََماء اْكتَشفُوا آثَاًرا َكثِيًرا فِي ِمْصَر

يُقّدُم العُلََماُء َخدَماٍت َجِليلَة 
............................

ِديقَان يَلعَبَان فِي الَحِديقَِة الصَّ ............................

............................ أَْلقَْت ُمِديَرةُ الَمدَرَسة َكِلَمة

: التَّعبِيُر الِكتَابِيُّ 5
ِكتَابَةُ تَقِرير الّرحلَِة

أَقبَلَْت أُّمي فَِرَحة َوقَالَْت: يَا أَْحَمد، َستُزوُر َعّمك يَوَم الُجمعَِة القَاِدم،قُلُت أِلّمي: لَْن أَْنَسى يَا أُّمي ِعْندََما 
ُزرنَا َعّمي فِي الّريِف العَام الَماِضي.

بَاحِ البَاِكِر أَعدّت أّمي الَحقَائَِب َوَركبنَا َمَع أَبِي السَّيّاَرة واتَّجهنَا َوسَط الُحقُوِل الَخضَراء فَقالْت  فِي الصَّ
أّمي: َما أَْجمَل الَمْنَظر! ِعندََما َوصلّنَا القَريَة: َرّحَب عّمي بِنَا َوجلَسنَا قَِلياًل، ثُمَّ ذَهْبنَا إِلَى  ُحقُوِل اليَاسِمين 
وائِحِ العَِطرةِ، َوَجلسنَا تَحَت ِظلََّها وتَنَاوْلنَا َطعَاَم الغدَاِء، َورأْينَا َجدَاوَل الَماِء، َوَكان اليوَم َرائعًا،  ذَاَت الرَّ
َوُكلُّ َشيٍء َحولَنَا لَونُهُ أَْخضٍر َخاّلٍب، ولِكن لَم يُعِجبنِي إِلقَاَء الُمخلّفَات فِي التّرعِ والَمَصارِف، واْنتَِشاَر 

الذُباَب والبَعُوَض، وتَنَاقْشنَا َمَع َعّمي وقَاَل: َسوَف أَطلُب ِمْن إَِماِم الَمْسِجِد أَْن يَقُوَم بِتَوِعيِة النَّاِس 
بِالُمحافَظِة َعلَى البِيئِة وُعدنَا بَعدَ الِعَشاِء.

أَْكِمْل :
أ. َهذَا تَقِريٌر َعن ..........................................  

ب. َكاتُِب َهذا التَّقِريُر ..........................................  
جـ. اْمأَل تفَاِصيَل الّرحلَِة )الَحقَائُق( ..........................................  

الَمَكانَوِسيلَة الُمواَصالتَساَعة التََّحّرك - العَوَدة

اْقتَِراح

َرأٌَي َسلبٌِيَرأٌَي إِيَجابٌِيَما تَمَّ الِقيَام بِِهَما تَمَّ ُمَشاَهَدته
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اْقَرأ الِفْقَرةَ اآلتِيةَ ثُمَّ أَِجْب:
فَيُروس ُكوُرونَا ُهو َمرٌض ُمعِد فَتَّاك وتَظَهُر أَعَراَضهُ َعلَى الِجهاِز التَّنَفُِّسي وتَتَراوُح 

بَْيَن الَخِفيفَِة والُمتوسَّطِة علَى ُمعَظِم َمْن يَُصابُون بِه وقَد أْحَدث فَيُروس ُكوُرونَا تَغيّيَرات 
ِة الَجسِديَّة والنَّفِسيَّة  ُمؤثّرة فِي َحياتِنَا اليَوِميّة َعلَى ِعاَلقاتِنَا بِمْن َحولنَا، فَقْد أَثََّر َعلَى الّصحَّ

والعَقِليَّة ِلألَشَخاِص الُمَصابِيَن، فَيجُب َعلينَا الَوعي بَأْن نَرتَِدي الِكَماَمات واْستِخَدام 
الُمطّهرات وَغسل اليَديِن َجيًدا ؛ ِلنَتَجاوَز َهذه الِمحنَة.

ةُ التَّْقيِيَماُت العَامَّ
5

أ- َمعنَى )فَتَّاك - الَوْعي - نَرتَِدي( .......................، ....................... ، ....................... 
ب- ُمَضادّ )تَظَهر - الَحِقيقَة - نَرتَِدي( .......................، ....................... ، .......................   

جـ- َجْمع )َمَرض - الِمحنَة - الِجَهاز( .......................، ....................... ، .......................

أَْكِمل َما يَِلي: 1

ا يَِلي : أَِجْب َعمَّ 2
أ. َماذَا تَعِرُف َعْن فَيُروِس ُكوُرونَا ؟

    ...........................................................................................................................  
ب. تَتََحدُّث الِفقَرةُ َعن .... )أَْكِمل(

...........................................................................................................................  
ج. َكيَف نَحِمي أَنفُِسنَا ِمن فَيُروِس ُكوُرونَا؟

...........................................................................................................................  
د. َهل أَصاَب َهذا الفَيُروس أََحد ِمْن أَفَراِد أُسَرتك؟ وَكْيَف َكانت َحالَتِه؟

ا بَيَن الَقوَسيِن: أَْكِمل الُجَمَل التَّاِليَة بَِكِلَمات ِممَّ 3
) يَعُمَّ - نَتَجاوز - الفَتِك - الَوْعي - َراقَتْنِي(

أ. التَّدِخيُن يُؤدّى لــ .............................. بِصَحِة اإلنَساِن.  
َخاُء االقتَِصاِدي. ب. تَنَهُض الدَّولَةُ بِالّصناَعاِت َحتّى .............................. الرَّ

ج. أَرْدُت الُمشاَركةَ فِي تَقِديِم النََّصائحِ فَـ .............................. فِكَرة اإلَعالنَات.   
 د. يَنُشُر ِرجاُل الّصَحِة ............. بَيَن الُمواِطنِين  َحتَّى ............. َهذه  الِمحنَة.
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اْقَرأ ثُمَّ أَِجْب:
َطائِر النُورس َطائٌر َجِميٌل، لَديِه َجناَحان َكبِيَران وِمنقَار وُعنقُه قَِصيرة، ويَتَميّز بِالذَّكاِء لَكي 

يَحُصل َعلَى ِغذَائِه؛ َحيُث يَطيُر فَوَق الَماِء فَيَرى السََّمَك تَحَت الَماِء فَينِزُل ِليِصيَده، وأَيًضا 
يِد ليأُكَل بَقايَا السََّمك. يَتتَبّع َمراِكب الصَّ

القََواعُد النََّحويّةُ: 4

1. َحّدد نَوَع َما تَحتَه َخّط .
2. اْستخِرْج ِمَن الِفقَرِة السَّابقِة:

أ. ُجملَةً اْسميّةً .......................................... َوُركنَيَها ....................و ......................     
ب. ُجملَةً فِعِليّةً ..........................................  

جـ. َظرفًا .......................................... نَوَعه ..........................................  
د. َجمعًا ..........................................   نَوَعه ..........................................  

هـ. ُمثنَّى ..........................................  
ا يَِلي َحسب َموقِعَُها بِالِفقَرِة : 3. تََخير اإِلعَراَب الّصِحيح ِلُكّل َكلَمٍة ِممَّ

) فَاعاًل - ُمبتَدَأ - َخبًرا( أ. َطائر تُعَرب.................              
)الَكسَرة - اليَاء - الفَتَحة( ب. السَّمك تُعَرب َمفعُول بِه َمنُصوب وَعالَمة نَصبِه.................  
) َمَكان - َزَمان - َغيَر ذِلَك ( جـ. فَوق تُعَرب  َظرف .................     

4. تَناَوَل األُب طعَاَمه وُهو يَجِلُس َعلَى الُكرِسي.  
)َضع » األُمُّ « َمكاَن النُقِط وَغيَر َما يَلَزم(        

: التَّعبِيُر الِكتابِيُّ 5

الَخّط: 6

اإِلْماَلء: 7

اْكتُْب قِّصة قِّصيرة َعن ِكفَاحِ بَطٍل ِمن ذَوي الِهَمِم ُمراِعيًا َعناِصر الِقصَّة  
َمان - الشَّخِصيّات - الُمشِكلَة - الَحل ( ) الَمَكان - الزَّ

.....................................................................................................................................................

اكتب بخط النسخ مرة وبخط الرقعة مرة أخرى  
)تحلق أسراب الطيور فى صفوف منتظمة(

.....................................................................................................................................................

اْكتُْب َما يُملَى َعلَيَك.  
.....................................................................................................................................................

أ- َمعنَى )فَتَّاك - الَوْعي - نَرتَِدي( .......................، ....................... ، ....................... 
ب- ُمَضادّ )تَظَهر - الَحِقيقَة - نَرتَِدي( .......................، ....................... ، .......................   

جـ- َجْمع )َمَرض - الِمحنَة - الِجَهاز( .......................، ....................... ، .......................
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اْقَرأ الِفْقَرةَ اآلتِيةَ ثُّم أَِجْب:
يُعتَبَُر التَّطِعيُم ِضّد الْمَراِض وِسيلَة َهاّمة فَُهو يُقلَّل ِمَن اإِلَصابَِة بِالمَراِض والَوبِئَة، 
فَالتَّطِعيُم يُسِهُم فِي تَكويِن أَْجَسام ُمضاّدة ِلُمَكافَحِة الَمَراِض؛ فَبذَلَك قَلّت الَوفِيّات. وقَد 

َساَهَمت ِوَزاَرة الّصحِة والسَُّكاِن فِي ِمْصَر َعلَى ُمقَاوَمِة الَمَراِض بِتلَقّي التَّطِعيَمات ِلوقَايِة 
الطفَاِل ِمَن اإِلصابَة وذَلَك ِحفَاًظا َعلَى ِصَحة الُمجتَمِع.

)ُمقَاتَلَة - ُمحادَثَة - ُمواَجَهة(  أ- َمْعنَى )ُمقاَوَمة( .......................     
)َمرض - ُسوء - َعِليل (   ب- ُمَضادّ )ِصّحة( .......................     

)َوَسائل - َرَسائِل - َمَسائِل( جـ - َجْمع )َوِسيلَة( .......................     
)الَمِريض - الَمْرَضى - الَمَرض( د - ُمفَرد )األْمَراض( .......................     

ا بَين القَوَسيِن: َواَب ِممَّ تََخيِر الصَّ 1

ا يَِلي : 2 أ -أَِجْب َعمَّ
          1- َضْع ُعنَوانًا ُمناِسبًا لَهِذه الِفقَرة.

2 - َما أَهّميَّة التَّطِعيم؟   
ة ؟ وِلَماذَا؟ 3 - بَِم أَْسَهَمْت ِوَزاَرة الّصحَّ   

ة. 4 - َماذَا يَحدَث لَو لَم تُوَجد ِوَزاَرة الّصحَّ   
ب. َضْع َعاَلَمة )√( أو )×( أََمام ُكّل ِعبَاَرٍة :  

)  ( أ. يَُساِعدُ التَّطِعيُم َعلَى اْنتَِشاِر األَْمَراِض.      
)  ( ِة دَوٌر َكبِيٌر فِي ُمقَاوَمِة األَمَراِض.   ب. ِلِوَزاَرةِ الّصحَّ  

أَْكمِل الُجمَل التَّاِليةَ بَِما ُهو َمطلُوب أََماَمَها: 3
أ.  التَّطِعيُم .............................. َعلَى الِجسِم ِمَن األَمَراض.    ) ُمَضادّ يُْهِمل( 

ب. اْرتِدَاُء الِكَماَمة وَغسُل اليَدَيِن يُساِعدُ َعلَى االقِاَلِل ِمْن ..............            ) َجْمع الَوبَاء( 
ج. تَتَميُّز َمْكتبَة الَمدَرَسة بِوُجوِد ُكتِب .............................. َعِن الفََضاِء.     ) ُمَراِدف قَِليلَة ِجدًّا( 
) ُمَراِدف قُدَرة(   د. قُلّت الَوفِيّات فِي ِمْصَر بَِسبَب .............................. التَّطِعيَمات. 
َم تاَلميذُ الفَصِل َعلَى .............................. ُصعُوبَة االْمتَِحاِن.       ) ُمَضادّ اْنِسَحاب( هـ. َصمَّ

ةُ التَّْقيِيَماُت العَامَّ
6
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القََواِعُد النََّحِويّةُ: 4
1. َحّدد نَوَع ُكّل َكِلَمٍة تَْحتََها َخّط فِيَما يَأتِي:

ب. الُجنِدي ُشَجاٌع أ. البَطَّةُ تَْسبَُح فِي الَماِء.     
د. أَنَا أُِحبُّ َوَطنِي. جـ. ذََهَب الفاَّلُح إِلَى الَحْقِل.     

2. بَيّْن نَوَع ُكلَّ ُجْملٍَة وبين ركنيها :
ب. َطائُِر النّورُس َجِميٌل أ. الِعلَُم نُوٌر.       

د. َهذَا ِكتاٌب َجِميٌل جـ. َشرَح الُمعَلُّم الدَّرَس.     
ا بَْيَن القَوَسيِن: ِحيَحة ِممَّ 3. اَختِر اإِلَجابَةَ الصَّ

أ. الفاَّلُحون نَِشيُطون فِي ُحقُوِلهِم )َكلَمة نَِشيُطون ( َجْمع .................  )تَكِسير - ُمذكَّر - ُمؤنَّث(
ب. تَِطيُر الّطائَِرةُ فِي الَجّو )الفَاِعُل فِي الُجملَِة( .................          )تَِطير - الطَّائَِرة - الَجّو(
ِعبتَان( ِعبَان - الالَّ ِعبِين - الالَّ جـ. نََزَل ................. أَرَض الَملعَِب          )الالَّ
ِة - الَواِو( مَّ َم الُمهنِدُسون الَمبنَى )َكلَمةُ الُمهنِدُسون( فَاِعٌل َمرفُوع بـ ........)األِلِف - الضَّ د. َصمَّ
هـ. نَصنَُع الُجبَن ................. اللَّبِن. )َحرُف الَجّر الُمنَاسُب(          ) إِلَى - ِمن - َعلَى(

: التَّْعبِيُر الِكتَابِيٌّ 5

الَخطُّ: 6

اإِلْماَلء: 7

ة القَِصيَرة فِيَما َل يَِقّل َعْن 30 َكِلَمة. أَْكِمل َهِذه الِقصَّ
َماِن َكاَن ُهنَاك َراِعي أََغنَام يُمِسك بِعََصاه ويَْجِلُس َعلَى َربَوة فِي الَواِدي  » فِي قَِديِم الزَّ

ِغير وفََجأة........................................................................................................................ وبِِجَواِره ابنَه الصَّ
ثُمَّ تَأسََّف االبُن أِلبِيِه.

ة أُْخَرى ة وبَِخّط الّرقعَِة َمرَّ اْكتُْب بَِخّط النَّسخِ َمرَّ
) ِللعُلََماِء َدوٌر َكبِيٌر فِي تَطويِر البََشِريِّة (

.....................................................................................................................................................

اْكتُْب َما يُْملَى َعليَك.
.....................................................................................................................................................
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ا بَْيَن القَْوَسْيِن: َواَب ِممَّ اْختَِر الصَّ 1

اْقَرأ الِفقَرةَ التَّاِليَةَ، ثُمَّ أَِجْب بُِجملٍة فِعِليٍَّة َصِحيَحة: 3

اْقَرأ الِفقَرةَ اآلتِيَةَ ثُمَّ أَِجْب :
قَاَل أَبِي : الَحلُّ فِي استِْخَداِم الطَّاقَِة الُمتََجّدَدِة وِهي الطَّاقَةُ النَِّظيِفَةُ؛ َكالطَّاقَِة الشَّْمِسيِّة وَطاقَِة 

الّريَاحِ وَغْيرهم َكبَِديٍل ِللوقُوِد ) الُمْستَْخَرُج ِمن ........................ و ........................ و الفَْحم( وَهذَا 
ِمْن أَْفَضِل الُحلُوِل ِللتََّخلُِّص ِمن تَلّوِث الَهَواِء .

- تُقَدّم الِفقَرةُ السَّابِقَةُ ُحلواًل ِلُمشِكلٍَة ِهي ......................................... 
ُث الَماِء - تََراُكُم الِقَماَمِة( ُث الَهواِء - تَلَوُّ ) تَلَوُّ       

- الَكِلَماُت الَمحذُوفَةُ ِمَن الِفقَرةِ السَّابِقَِة ِهي ....................................................
         ) النَّفُط والفَْحُم - الفَْحُم والغَاُز الطَّبِيِعي - النَّفُط والغَاُز الطَّبِيِعي(

ب. اْقتَِرح ُحلُواًل ِمْن ِعنِدَك تَُساهُم فِي تَقِليِل تَلّوِث الَهواِء ...........................................................
ج. ِصف الَكِلَمات التَّاِلية فِي الَجدّوِل

ثةٌ ِللبِيئِة َغيُر ُمتَجّددة َطاقةٌ ُملُوَّ َطاقةٌ نَِظيفةٌ ُمتََجّددة

د . اْرُسْم َوْجًها ُمْبتَِسًما أَْسفَل ُكّل ُجْملٍَة فِْعِليٍّة

   ) َرأيُت نَجًما فِي السَّماِء - أَنَا أَْحتَرُم َوالِدي - أُِحبُّ َوطنِي ِمْصَر - الِعلُّم نُوٌر( 
 

ئِيِس َمع ذَِوي الِهمِم، قَّدَم بَعُض الْطفَاِل َعْرًضا فَنّيًا ُمتَِميًّزا،  َعَرَض التّلفَاُز ِلقَاَء الرَّ
ئِيس بَِمواهِب الَْبطاِل الّصغاِر، وقَْد َطلبْت ِطفلَةٌ أَْن تَركَب َطائَِرةً  وقَد أََعَجَب السَّيّد الرَّ

ئِيس طلَبَها بِِرفقَِة ُزَمالئَِها. َمرَوِحيّة، َوَعلَى الفَوِر لبَّي السَّيّد الرَّ

ةُ التَّْقيِيَماُت العَامَّ
7

أ. َماذَا َعَرَض التّلفَاز؟   .................................................................................................................. 
ئِيِس؟ ................................................................................. ب. َماذَا َطلَبَت الّطْفلَةُ ِمَن السَّيّد الرَّ
ج. َماذَا قَدََّم األطفَاُل؟ ......................................................................................................................
ئيِس؟  ......................................................................................................... د. بَِم أْعجِب السَّيّد الرَّ
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بكارالتقييمات

التَّعبِيُر الِكتَابِي: 4

الَخّط: 5

اإِلْماَلء: 6

أَْنَت أَِديٌب َصِغيٌر، َطلََب ِمنَك أْن تَْكتَب قِصَّة قَِصيَرة ِعْن ِرحلَِة نََجاحٍ لبََطٍل ِمْن ذَوي الِهَمِم، 
ِل فِي الّسبَاَحِة فََماذَا تَكتُب )ُمَراِعيًا َعناِصر الِقصَّة( َحتَّي َحَصَل َعلى الَمرَكِز الوَّ

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

ة أُخَرى اْكتُب بِخّط النَّسخِ َمّرة وبَِخّط الّرقعَِة َمرَّ
) تَُولّي الدَّولَةُ اهتَِماًما َخاًصا بِذَِوي الِهَمِم ( 

.....................................................................................................................................................

اْكتُب َما يُْملَى َعلَيَك.
.....................................................................................................................................................

ة أَكِمْل : 1. بَعَد أَْن َكتَبََت الِقصَّ
الشَّخِصيّات .......................... ، ...............................    
َمان ...........................   الَمَكان .......................... الزَّ  

الُمشِكلة .......................... اْلَحل ............................   
نَها الِقصَّة..................................     الِقيَُم الَّتِي تَتَضمَّ  
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التقييمات

ا بَيَن القَوَسيِن : َواَب ِممَّ اْختَِر الصَّ 1

اْقَرأ الِفقَرةَ اآلتِيَةَ ثُّم أَِجْب:
» َوَلنَّ العَالََم َل يَستَِطيع الْستِغنَاَء َعِن الطَّاقَِة ِلتوفِيِر الحتِيَاَجاِت اإِلنَسانيِّة الََساسيَّة 
َكـ )اإِلنَاَرِة ، الطَّهي ، التَّنقُِل ، التَصاَلِت ، َغيَرها( وِلخْدَمِة َعَمليّات اإِلنتَاجِ َكالمَصانِع 
والَمزاِرعِ وَغيرهَما؛ فِإنَّ الطَّاقةَ الُمتََجّددةَ تَعَمُل َعلَى تَوفِيِر َهذَا ُكلّه َولِكن بُِصوَرٍة آِمنَة 

ة. وَغيَر ُمضرَّ

أ. الِفْكَرةُ َغيُر الُمنَاِسبِة ِللِفْقَرةِ السَّابِقَة ِهي  ............................................. 
1. أَهّميَّة الطَّاقِة فِي َحياتِنَا. ............................................. 

2. العَالَُم اَل يَْستَغنَى َعِن الطَّاقَِة. ..............................................  
3. تُْستَخدُم الطَّاقَةُ فِي الَمصانِعِ والَمَزارعِ..........................................

ب. اْستخِرْج ِمَن الِفقَرةِ السَّابِقِة.
- َكِلَمةً ُمضادَّها )ُمِفيدَة(  ........................... َكِلمةً ُمضادَّها )إِسَراف( ...........................
- َكِلَمةً َمعنَاَها )التَّخِلي(  ........................... َكِلمةً ُمفَردَها )االْحتِيَاج( ...........................

ج. ِلَماذَا اَل يْستَِطيع العَالَُم االستِْغنَاَء َعِن الطَّاقَِة؟
.....................................................................................................................................

د. ذََكرِت الِفقَرةُ السَّابِقَةُ ِميَزةَ الطَّاقِة الُمتَجدّدةِ. اْذُكْرَها.
.....................................................................................................................................

ةُ التَّْقيِيَماُت العَامَّ
8

اْقَرأ الِفقَرةَ التَّاِليةَ، ثُمَّ أَِجْب َعِن الَسئِلَِة : 2
يَِعيُش الفاَّلُحوَن فِي آمٍن وَساَلٍم ، الفاَّلَحات تَعَمُل فِي الُحقُوِل ، يَْلُهو األْطفَاُل َوسَط  

الَمَزاِرُع. 
أ. اْستَخِرْج ِمَن الِفقَرةِ السَّابِقَِة.

اْسٌم َمجُروٌر ........................... - َكِلَمةً َجمعَُها )تكسير(  ........................... 
فعِ  ........................... َعالَمة الرَّ - َجمَع ُمذكَّر َساِلم  ...........................   
فعِ ........................... َعاَلَمة الرَّ - َجمَع ُمؤنَّث َساِلم ...........................  
نَّوعه  ....................................... - َظرَف ....................................................  
ِشبه ُجملَة ................................. - ُجملَةً فِعليَّةً ...........................   
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بكارالتقييمات

القََواِعُد النََّحويَّة: 3

الَخّط: 4

اإِلْماَلء: 5

أََماَمَك تَقِريٌر ِلَحفِل تَوِزيِع َجَوائز أََوائل الّطلَبَة
أَنَا َصِديقُكم َخاِلد.

بِر، واْستَيقَظُت َمَع نُوِر الفَجِر ثُمَّ َوَصْلُت إِلَى ِمنَّصة  َجاَء اليَوُم الَّذي ُكنَت أترقَّبَه بِفَاِرغِ الصَّ
ل، َحتَّى أَتََمّكَن ِمَن الُرؤيَِة الَواِضَحِة  ّف الوَّ التّكِريِم ُمبكًرا، وَجلْسُت مَع أسَرتِي فِي الصَّ

ِللَْجنَِة التَّحِكيِم، وبََدأ الحتِفَاُل بِعْزِف السَّاَلِم الَوطنِي ِلبِاَلِدي، فَقُمنَا َواقِفيَن َعلَى الفَوِر، َوبَْعَد 
ل  ذَِلَك قَّدَم الَمِذيُع فقََرات الَحفِل الُمتَتاِلية َحتَّى َجاَء َدْوُر إِعاَلِن الَمدَرسِة الفَائِزِة بِالَمرَكِز الوَّ

ل اْنتِابَنِي  وُكلّي تَرقُّب َوَشوق، وِعنَدما بََدأ ُمديُر اإِلَداَرة التَّعِليميّة فِي إِْعاَلن الَمرَكِز الوَّ
القَلُق واللَّهفَةُ؛ انِتَظاًرا لَسَماع النَّتيَجِة، وفَجأَة قَاَل ُمديُر اإِلَدارِة التَّعِليميَّة ـ الَكأُس ِلَمدَرَسِة 

النََّجاح البتَِدائيّة. وبُدوَن أْن أْشعَر قُمُت ُمَهلاًّل: وَعاَل َصوُت التَّصِفيِق فَاحتَضْنُت أّمي وقُلُت: 
َمْدَرَستِي َمْدَرَستِي.

1. بَعَد قَِراءِة التَّقريِر السَّابِق أَكِمل:
أ. َهذَا تَقِريٌر َعن ..........................................................................................................     

ب. َكاتُب َهذَا التَّقِرير ُهو .........................................................................................    
    . جـ. َساَعة االستِيقَاِظ....................................................................................................  

د. َمكاُن الَحفِل ..............................................................................................................    
  . هـ. َما تَمَّ الِقيَام بِه.........................................................................................................  
وـ َرأٌي إِيَجابِي ........................................  َرأٌي َسلبِي ............................................  
     اقتراح ........................................................................................................................ 

اْكتُْب بِخّط النَّسخِ مّرة وبِخّط الّرقعة َمّرة أُخَرى
) لُغتُنَا العََربيّة لُغةٌ َجِميلةٌ ، تَحتَِوي الَكثِير ِمَن الفُنُون (

.....................................................................................................................................................

اْكتُب َما يُملَى َعلْيَك.
.....................................................................................................................................................



احملتــويـات

112الَموُضوُع الثَّالُث - ) الطَّاقةُ الُمتََجدّدة (4ُمَراَجعَةُ َعلَى القََواعِد النََّحويّة السَّابِقة
113 أْنِشَطةُ نَّص االستَِماعِ »ِحَواٌر ُمبَاِشٌر«18تقييٌم تشخيصيٌّ

ُمْجَتَمِعي   ةُ »َطاقَتُنَا ِمْن بِيئَتِنَا«امِلْورُ الثالُث -  117قصَّ
ُل - ) تَرِشيد اْستِْخدَام الَماِء ( 122القواعد النحوية ) الجملة الفعلية وركناها(22الموضوُع األوَّ

134نَصٌّ َمعلُوَماتيٌّ »بنبان« َسدٌ َعاٍل َجِديد23ٌ أْنِشَطة نَّص االستَِماعِ »الماء سرُّ الحياةِ«
138القواعد النحوية ) الجملة االسمية والفعلية (27ِشعُر »بِاَلِدي اْسلَِمي«

149نَُموذُج ِكتَابَِة تقِرير ِلِرْحلَة
145 اَلِحْظ َوتَعَلّم.32القواعد النحوية ) الجملة االسمية (

ي َعلى مّر العُُصوِر« ِغير44نصٌّ معلوماتيٌّ »الرَّ 157ُمْعَجِمي الصَّ

48القواعد النحوية ) الجملة الفعلية (
َّابُِع -  امِلَْورُ الر

َمسُئولِيَّاتِي ِتَاَه نَْفِسي وَعاملِي

ُل - ) التََّرابُُط والتََّواِصُل  (59نَُموذَُج ِكتَابَة َمطِويَّة 160الموضوُع األوَّ
63 اَلِحْظ َوتَعَلّم

 أَْنِشَطةُ نَصُّ االستَِماعِ 
ُل : بَْيَن الَماِضي والَحاِضِر «  161» الفَْصُل األوَّ

165ِشْعر »إِلَى أَْبنَاِء الَمدَاِرِس«66الَموُضوُع الثَّانِي - ) إَِعادَة التَّدِويِر(
170القواعد النحوية ) ظرف الزمان والمكان (76أْنِشَطة نَّص االستَِماعِ »النفاياُت اإللكترونيُّة «

ة »ُحْلٌم لْيَس ُمْستَِحيال«  182نَصٌّ َمعلُوَماتِيٌّ »فََوائِدُ التُّْكنُولُوجيَا وَمَخاِطُرَها« 71قصَّ
187القواعد النحوية ) ظرف الزمان والمكان (76القواعد النحوية )مطابقة الفعل للفاعل نوًعا(

197نَُموذَُج ِكتَابَِة َمقَاِل الُمشِكلَِة والَحّل87نصٌّ معلوماتيٌّ »دَِليُل إَِعادَة التَّدِوير«
202اَلِحْظ وتَعَلّْم.91القواعد النحوية )مطابقة الفعل للفاعل عددًا(

205الَموُضوُع الثَّانِي - ) التََّضاُمُن والتََّكافُُل  (102نَُموذُج ِكتَابَة لوَحِة إرَشاِديَّة
أَْنِشَطةُ نَصُّ االستَِماع107ِ اَلِحْظ َوتَعَلّم

206»الفَْصُل الثَّانِي :بَْيَن الَماِضي والَحاِضر «
ُل )  احتَِرامُ الِمهِن ( «110 الَمْشُروعُ األوَّ ةُ »اَل تََخْف .. َستَُمرُّ 210قِصَّ

217القواعد النحوية  ) ظرف الزمان والمكان (



احملتــويـات

احملحَِْور الرابع : مسئولياتي جتاه نفسي وعاملي َتَمعحِي احملحَِْور جُالثَّالثُّ :مجُ

الســم :  ...........................................................................................................................................................................................

الصف : .............................................................................................................................................................................................

العنوان : ..........................................................................................................................................................................................

اسم المدرسة : .........................................................................................................................................................................

رقم الهاتف : .............................................................................................................................................................................

ال يتم تسليم ملحق التقييمات إال من خالل هذا الكوبون

كوبون استالم ملحق التقييمات والكتابة السردية

262القواعد النحوية ) شبه الجملة (228نصٌّ معلوماتيٌّ »التَّطِعيُم ِلُمجتََمعٍ َسِليٍم« 
274نَصٌّ َمْعلُوَماتِيٌّ »التَّبَادُُل التَُّجاِريُّ«232القواعد النحوية ) حروف الجر(

ٍة قَِصيَرةٍ 278القواعد النحوية ) أنواع شبه الجملة (244نَُموذَُج ِكتَابَِة قِصَّ
291نَُموذَُج ِكتَابَِة َمْسَرِحيٍَّة.247اَلِحْظ َوتَعَلّْم

296اَلِحْظ َوتَعَلّْم250 الَمْشُروعُ الثَّانِي  )  الفُنُوُن فِي ِمْصَر (
ِغيُر252الَموُضوُع الثَّالُث - ) التَّبَادُُل والتََّكاُمُل(. 299ُمعَجِمي الصَّ

301ملحق التقييمات العامة253 أَْنِشَطةُ نَصُّ االستَِماعِ »الفَْصُل الثَّالُث : بَْيَن الَماِضي والَحاِضر « 
ةُ »ِرْحلَةُ الشُّوُكواَلتَِة« 257قِصَّ



ُيْصَرف مع الكتاب جماًنا

1. الجزء الول :
ملحق اإلجابات لبعض التدريبات   

2. الجزء الثاني :
ملحق التقييمات العامة واالمتحانات والكتابة السردية   

كوبون احلصول على 
ملحق التقييمات  والكتابة السردية

امأل بياناتك ثم انزع الكوبون وسلمه ألقرب مكتبة
للحصول على ملحق التقييمات والكتابة السردية مجاًن

الســم :  ...........................................................................................................................................................................................

الصف : .............................................................................................................................................................................................

العنوان : ..........................................................................................................................................................................................

اسم المدرسة : .........................................................................................................................................................................

رقم الهاتف : .............................................................................................................................................................................

ال يتم تسليم ملحق التقييمات إال من خالل هذا الكوبون

كوبون استالم ملحق التقييمات والكتابة السردية




